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FESTA DO LIVRO

FUNDAÇÃO CAIXA AGRÍCOLA COSTA AZUL

Decorreu nos dias 14, 15 e 16 de outubro a 1ª
Edição da Festa do Livro Fundação Caixa
Agrícola
Costa
Azul.
Esta
iniciativa,
coorganizada com a Câmara Municipal de
Santiago do Cacém e com o apoio de diversas
entidades do Concelho, proporcionou um
conjunto de atividades à população, como
palestras,
workshops,
momentos
de
degustação, atividades lúdicas, contadoras de
histórias, teatro, música, conversas com
escritores e sessões de autógrafos, troca e
venda de livros, entre outras.
A todas as entidades envolvidas e à população
que aderiu entusiasticamente às diversas
atividades, o nosso muito obrigado.

SEMINÁRIO - "DEMÊNCIA
DESAFIOS NO CUIDAR"
Numa organização conjunta da Fundação Caixa
Agrícola Costa Azul e do Centro de Medicina de
Reabilitação de Alcoitão decorreu no passado dia
3 de outubro, o Seminário "Demência - Desafios
no Cuidar".
Pretendeu-se promover uma reflexão sobre esta
temática, fornecendo estratégias de atuação aos
cuidadores formais e informais.
O evento contou com mais de uma centena de
participantes, desde técnicos da área social e da
saúde, assim como cuidadores informais.

EM DESTAQUE
Exposição de Pintura
"O Olhar Entre Trás-os-Montes e o Alqueva"
“O OLHAR entre Trás-os-Montes e o Alqueva” é o resultado da
soma da última exposição de Mafalda Amaro “Diabos à solta!, dos
desenhos feitos durante a viagem ao Alqueva e a criatividade
constante cujo resultado foram as Deambulações. Esta exposição que
é ao mesmo tempo retrospetiva e novidade, concentra o trabalho
realizado durante a pandemia e a vontade libertadora de criar.
Madalena Águas

EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA
"REDES", DE JOÃO M. OLIVEIRA
Decorreu entre 6 de agosto e 2 de outubro
de 2022, a Exposição de Escultura "Redes",
de João M. Oliveira.
Ao longo destas semanas, observámos
como o artista explorou uma nova técnica
e conseguiu dar outra vida à rede de
galinheiro, libertando-a assim do seu
destino.
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