MANGUALDE ACOLHE APRESENTAÇÃO
DO ROMANCE "UMA VIDA ENTRE MARÉS"
Sexta-feira, 30 de setembro, pelas 18h30, na Biblioteca Municipal

O Município de Mangualde vai acolher a apresentação do romance “Uma Vida Entre Marés”, da
autoria de José Rodrigues, com ilustrações fotográficas de Sara Augusto. A iniciativa acontecerá
esta sexta-feira, dia 30 de setembro, pelas 18h30, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves.
O autor, José Rodrigues, nasceu em Viseu, cidade onde ainda vive. Com formação superior na
área da Gestão, é cofundador e administrador do Grupo Visar e da Escola de Negócios das
Beiras. Ocupa os seus dias no mundo da consultoria empresarial, dos seguros e da formação,
acreditando que o capital humano é o mais valioso dentro das organizações. As noites e os
tempos livres trazem-lhe a família, os amigos, o desporto e os livros que lê e escreve. Na sua
escrita procura criar personagens simples e imperfeitos, de carne e osso, que vivem, atuam,
sentem e sofrem como cada um de nós, fazendo com que cada leitor sinta que também faz parte
da história.
Sara Augusto nasceu em Viseu e vive em Macau. Doutorada pela Universidade Católica
Portuguesa, é professora de literatura no Instituto Politécnico de Macau. É fotógrafa formada no
Instituto Português de Fotografia do Porto. Gosta de ler e escrever sobre ficção e poesia e gosta
que o seu ato de fotografar conte histórias e desperte afetos.

O encontro contará com a presença do autor e apresentação protagonizada por Maria João
Fonseca e por Letícia Rocha.

SINOPSE "UMA VIDA ENTRE MARÉS"
Naquela praia, entre ventos e fios de areia, ouvia-se a palavra amor...
Num quotidiano sem sobressaltos, Sofia divide o seu tempo entre a vida profissional e a
dedicação a Leonor, a filha adolescente.
Quando Edgar, ex-marido de Sofia e pai de Leonor, reaparece determinado a reconquistar o
coração da filha, regressam também os fantasmas do passado, marcados pelo vício do jogo e
pela consequente perda de tudo o que Sofia herdara dos pais.
Entre o passado feliz vivido à beira-mar e o presente que ameaça a paz entretanto reencontrada,
Sofia depara-se com uma nova e dolorosa luta pela felicidade. No momento em que as forças
ameaçam faltar, o mar parece querer devolver-lhe o mundo perfeito da sua juventude, quando a
amizade e o amor se uniam de forma intensa, muito antes da chegada de Edgar à sua vida…
Um romance comovente, ilustrado pela inspiração fotográfica de Sara Augusto
Mangualde, 26 de setembro de 2022.
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