Comemorações: 25 anos da Biblioteca Municipal, Centenário Dr.
Alexandre Alves e 80º aniversário da Revista Beira Alta

MANGUALDE PROMOVE APRESENTAÇÃO DE NÚMERO
DE HOMENAGEM DA REVISTA BEIRA ALTA
Alteração de horário: DIA 19 DE JULHO, PELAS 18H30, NA IGREJA DA MISERICÓRDIA

O Município de Mangualde acolhe duas iniciativas realizadas no âmbito da programação
de comemoração do centenário do nascimento de Alexandre Alves, do 25º aniversário da
Biblioteca Municipal e do 80º aniversário da Revista Beira Alta. No dia 9 de julho, realizou-se
uma visita guiada às capelas e à ermida da Nossa Senhora do Castelo, acompanhadas por
momentos musicais protagonizados por elementos da Orquestra POEMa. No dia 19 de julho,
próxima terça-feira, pelas 18h30, será apresentada a Revista Beira Alta, nomeadamente, o
número especial de homenagem a Alexandre Alves, na Igreja da Misericórdia, e, ainda,
conduzida uma visita pela Igreja.
Pretende-se com esta programação revisitar a obra escrita de Alexandre Alves sobre o
património de Mangualde, e, também, projetar a sua imagem ao nível da região Dão Lafões
sobre a qual desenvolveu investigação. Neste enquadramento, a Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves em colaboração com a Direção da Revista Beira Alta e o Departamento dos
Bens Culturais da Diocese de Viseu uniram-se para apresentar um conjunto de iniciativas
tiveram início em maio e decorrerão até dezembro de 2022.

No dia 19 de julho, pelas 18h30, será promovida a apresentação da Revista Beira Alta,
nomeadamente o número especial de homenagem a Alexandre Alves, que terá lugar na
Igreja da Misericórdia. Neste dia, o público será ainda conduzido a uma breve viagem pela
Igreja da Misericórdia, através dos textos de Alexandre Alves. A visita estará a cargo de Fátima
Eusébio. O final da sessão contará com um momento musical protagonizado por Margarida
Ferreira dos Santos.
Mangualde, 15 de julho de 2022.
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