
 

MANGUALDE ASSINALA: 

23º ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  

DR. ALEXANDRE ALVES  
Comemoração através de Live Streaming nos dias 21 e 25 de novembro. 

 

No dia 22 de novembro a Biblioteca Municipal Dr. 

Alexandre Alves, em Mangualde, comemora o seu 23º 

aniversário. A Câmara Municipal de Mangualde, 

juntamente com a Biblioteca Municipal, assinalará 

esta data presencialmente e através de Live Streaming 

na página oficial de Facebook da Biblioteca Municipal. 

Os dois momentos acontecerão no dia 21 e 25 de 

novembro.  

 

CONCERTO EM LIVE STREAMING DO 

MÚSICO FRANCISCO SALES 
Assim, no dia 21 de novembro, pelas 21h30, decorrerá 

um concerto em Live Streaming, de Francisco Sales, através do Facebook oficial da Biblioteca Municipal. Licenciado em 

JAZZ na Escola Superior de Música em Lisboa e após viver alguns anos em Londres em busca da realização dos seus 

sonhos, sem saber falar inglês e sem muitas possibilidades, a sua insistência levou-o até ao Bluey, líder dos míticos 

Incognito, onde atuou em várias partes do mundo. Regressa a Portugal em 2017 e desde então permaneceu no seu país 

onde diz que “É o país onde me sinto mais inspirado para compor, onde gosto de apreciar a vida e onde me sinto mais 

seguro e feliz.” Continuando a sua carreira de músico a tocar com os Incognitos por várias partes do mundo, hoje alinha 

a sua carreira a solo tocando guitarra, mostrando ainda mais o seu talento. 

 

No dia 25 de novembro irá decorrer a apresentação de um livro de Lúcia Morgado, pelas 18h00, na Biblioteca 

Municipal. A apresentação do livro “Mariana a menina que sonha acordada” de Lúcia Morgado, ilustrado por Sandra 

Serra, relata uma história, rimada, que conta como a Mariana vê o mundo, dando ênfase aos sentimentos, e como as 

coisas simples da vida são importantes na infância de uma criança. O momento contará com a apresentação de Irene 

Mota e Luís Almeida, seguido com um momento musical de Fernando Pereira, terminando a apresentação do livro com 

uma dramatização das alunas Iara e Mara Campos. Antes da apresentação, pelas 15h00, decorrerá um Workshop de 

Ilustração com Sandra Serra em Live Streaming a partir da Biblioteca. 

 

Nesta apresentação no dia 25, para além de Live Streaming, existe a possibilidade de assistir presencialmente no local, 

sendo necessário realizar uma inscrição prévia através do email da Biblioteca Municipal, biblioteca@cmmangualde.pt 

ou por telefone 232 619 889. Durante todo o momento é obrigatório o uso de máscara, higienização das mãos e 

distanciamento físico, cumprindo assim com todas as regras impostas pela DGS. 

 

Mangualde, 17 de novembro de 2020. 
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