
“A Maçonaria no Alto Alentejo” vê a luz do dia este sábado

REDAÇÃO 

Há um livro que promete desvendar alguns mistérios e contar algumas histórias: chama
se “A Maçonaria no Alto Alentejo 1821
será apresentado este sábado, no Alto Alentejo, em Portalegre, terra natal do autor

No Centro de Congressos da Câmara de Portalegre, a apresentação da obra será feita 
por Maria de Fátima Nunes, professora catedrática da Universidade de Évora, decorre a 
partir das 16h30. 

Na iniciativa estará também a Escola de Artes do Norte Alentejano e
músicas. 

António Ventura é doutor em História Contemporânea e Professor catedrático do 
Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e 
Académico de Número da Academia Portuguesa da História. Conta com uma vas
bibliografia de sua autoria sobre História Contemporânea, são já mais de 300 os trabalhos 
publicados. 

Colaborou também em diversas publicações periódicas nacionais e estrangeiras e fez 
conferências e participou em congressos científicos em Espanha, Fran
Estados Unidos da América, Canadá, Macau, China, Luxemburgo, Polónia, México, 
Bélgica e Rússia. 

 Imagem do Facebook de António Ventura
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1936”, da autoria do professor António Ventura, e 

será apresentado este sábado, no Alto Alentejo, em Portalegre, terra natal do autor. 

No Centro de Congressos da Câmara de Portalegre, a apresentação da obra será feita 
por Maria de Fátima Nunes, professora catedrática da Universidade de Évora, decorre a 
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António Ventura é doutor em História Contemporânea e Professor catedrático do 
Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e 
Académico de Número da Academia Portuguesa da História. Conta com uma vasta 
bibliografia de sua autoria sobre História Contemporânea, são já mais de 300 os trabalhos 

Colaborou também em diversas publicações periódicas nacionais e estrangeiras e fez 
conferências e participou em congressos científicos em Espanha, França, Itália, Suíça, 
Estados Unidos da América, Canadá, Macau, China, Luxemburgo, Polónia, México, 
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