Iniciativa decorrerá no dia 26 de maio, pelas 21 horas, na Câmara Municipal

MANGUALDE ENTREGA PRÉMIOS DO CONCURSO LITERÁRIO
“O PAPEL DOS/AS FILHOS/AS NA FAMÍLIA”
EVENTO CONTARÁ COM A APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“MÁSCARAS DE ESPERANÇA”
O Município de Mangualde, no dia 26 de maio, irá divulgar os grandes vencedores e
atribuir os prémios do Concurso Literário “O Papel dos/as Filhos/as na Família”, uma
iniciativa integrada nas atividades desenvolvidas pela autarquia no âmbito do Mês da Família. O
evento, que terá lugar na Câmara Municipal, pelas 21horas, contará, ainda, com a apresentação
do livro “Máscaras de Esperança”, de Leopoldo Guimarães, e com um momento musical
protagonizado pela artista Nancy.
O concurso literário “O Papel dos/as filhos/as na família”, promovido pelo Município, visou
a promoção da cidadania e igualdade de género. Esta atividade, de interesse pedagógico
e literário, destinou-se a autores residentes no concelho de Mangualde, com idade igual ou
superior a 15 anos, e pretendia que os mesmos apresentassem trabalhos originais nas áreas da
prosa e da poesia, escritos em português.
Promover a parentalidade positiva, valorizar a importância da família na sociedade, estreitar laços
afetivos, fomentar e consolidar hábitos de escrita e de leitura e promover a criatividade e a
imaginação foram os objetivos do concurso onde a criatividade e inovação, a qualidade literária
e a coerência e coesão do texto estiveram em análise.
Os três grandes vencedores deste concurso têm direito a prémios. O primeiro prémio tem direito
a um voucher no valor de 90€ na agência de viagens Intemporal Odisseia. Já o segundo prémio
receberá um voucher no valor de 75€ (equipamentos ou serviços) na Desinel. O terceiro prémio
será um voucher no valor de 50€ na Rodeo Company.
A cerimónia de entrega dos prémios contará com a apresentação do livro “Máscaras de
Esperança”, um romance que pretende retratar o dramático enquadramento humano existente
num campo de refugiados, da autoria de Leopoldo Guimarães.
A iniciativa integrará, também, um momento musical protagonizado pela artista Nancy.

SINOPSE “MÁSCARAS DE ESPERANÇA”
O romance “Máscaras de Esperança” pretende retratar o dramático enquadramento humano,
existente num campo de refugiados. Esta obra, baseada em situações reais, toma como uma das
personagens principais, o pequeno Tazir, uma criança cuja única vivência se cinge apenas aos
acontecimentos que se sucedem num ambiente desta natureza. À sua volta, desenrolam-se as

mais diferentes situações protagonizadas por vários atores, todos ligados, de alguma forma, a
uma multidão de refugiados, uns sonhando ainda com uma vida melhor, outros cedendo ao
pesadelo da desesperança, outros ainda adiando por mais algum tempo o compromisso com a
vida.

LEOPOLDO GUIMARÃES
Leopoldo Guimarães nasceu em Lisboa. Professor universitário, desempenhou funções de Reitor
da Universidade Nova de Lisboa e de Diretor de Faculdade de Ciências e Tecnologia da
FCT/Nova. Medalha de ouro da cidade de Almada, Membro Conselheiro da Ordem dos
Engenheiros. Para além da ampla atividade no âmbito da Ciência e Tecnologia, publicou várias
obras na literatura de ficção. Tem dedicado grande parte da sua vida às relações de proximidade,
numa dimensão marcadamente humanista, tentando contribuir para uma visão integrada da
ciência, arte e cultura.

Mangualde, 24 de maio de 2022.
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