
 

Sexta-feira, 2 de julho, pelas 18h, na Biblioteca Municipal  

APRESENTAÇÃO DO LIVRO  
“MANGUALDE - PATRIMÓNIOS MUNICIPAIS”  

RESERVA DE LUGAR: 232 619 889 
EM SIMULTÂNEO EM LIVESTREAMING NO FACEBOOK DA BIBLIOTECA. 

 
Mangualde acolhe na sexta-feira, dia 2 de julho, a apresentação do 
livro “Mangualde - Patrimónios Municipais” da autoria e 
coordenação de António Fortes. O livro será apresentado pelas 18h 
na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves por Jorge Sobrado. A 
obra trata do Património Municipal do Concelho de Mangualde, alguns 
usos e costumes e tradições, e conta com prefácio do Presidente da 
Câmara Municipal de Mangualde, Elísio Oliveira.  O evento decorrerá 
em simultâneo em livestreaming no Facebook da Biblioteca. 
 
O autor, António Fortes, mangualdense nascido na Aldeia de Fagilde 
tem formação superior em economia pela Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto. Desde cedo 
publicou crónicas e poemas no 
Jornal Renascimento, onde 
atualmente é Subdiretor. Foi diretor 

e proprietário de sete jornais e diretor de nove. Colaborou com jornais 
como o Jornal de Bissau "O Arauto", escrevendo crónicas para o Jornal 
do Porto "Diário do Norte", " O Primeiro de Janeiro", Jornal" O Comércio 
do Porto" e posteriormente para o " Diário de Viseu" e "Jornal da Beira". 
O seu primeiro livro de poemas "Barco Vazio", contou com prefácio do 
seu amigo e grande poeta Pedro Homem de Mello. António Fortes é 
autor de 20 livros (poemas, crónicas, contos e memórias). 
Recentemente foi editor e coordenador das obras inéditas "Liquidação 
de Uma Dinastia" e o "Pobre de Veneza, Florença, Nápoles e S. Lucar", 
do escritor Dr. Maximiano de Aragão, seu parente direto. 
 
Esta apresentação será adaptada por forma a seguir as recomendações de segurança da Direção-Geral 
da Saúde (DGS). Desta forma, terá lotação limitada pelo que os interessados deverão reservar lugar 
através do telefone 232 619 889. Será obrigatório o respeito pelas regras de saúde em vigor, 
nomeadamente o uso da máscara, a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento 
físico (2m). 
 
Mangualde, 23 de junho de 2021. 
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