
 
 

NOTA DE AGENDA 

TEMA: Fernando Mascarenhas lança livro em Macedo de Cavaleiros 

DATA/HORA: Sábado, 01 de dezembro, pelas 18:00 h 

LOCAL: Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros  

 

Decorre no próximo dia 01 de dezembro, pelas 18:00h, no Centro 

Cultural de Macedo de Cavaleiros, o lançamento da mais recente obra do 

romancista macedense, Fernando Mascarenhas, intitulado A Oitava Mulher de 

LEO, uma edição da “Cordão de Leitura”, conta com prefácio de Mónica 

Baldaque e sinopse de Luís Serra. 

A propósito do livro, A Oitava Mulher de Leo, Luís Serra, refere estar escrito 

em “linguagem e ritmos vivos, estilo a que o autor sempre nos habituou e nos 

cativa desde o início”. Leo, ou Leonardo, a personagem central da obra, é um 

professor universitário que se vê envolvido num thriller de mistério e morte, 

durante o qual crimes em série são esclarecidos. 

 

Sobre o autor 

Fernando Mascarenhas estudou Direito na Universidade de Coimbra e licenciou-

se em Gestão Bancária pelo ISGB. Fez carreira na área comercial da banca e, 

depois de reformado, dedicou-se à escrita. A Oitava Mulher de LEO é o sexto 

livro que publica, depois de Galateia, As Divinas Nádegas de Joana Ludovina, 

Vertigem, Cafeina e Sabor da Marmelada Fresca, a sua primeira obra, datada 

de 2008. 



Fernando Mascarenhas vive atualmente entre Macedo de Cavaleiros e Vila Nova 

de Gaia. As histórias que conta passam por Trás-os-Montes, ou por referências 

às suas paisagens, à sua linguagem, e aos seus costumes. 

 

Agradecemos, desde já, toda a atenção dispensada a esta matéria e colocamo-

nos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas através dos 

contactos abaixo mencionados. 

 
Serviço de Comunicação 

Município de Macedo de Cavaleiros 

 
Tel.: 278 420 420 

www.cm-macedodecavaleiros.pt 
https://www.facebook.com/cm.macedodecavaleiros 

 

E-mail: comunicacao@cm-macedodecavaleiros.pt | carla.mendonca@msimpacto.com | 
paulo.maia@msimpacto.com | miguel.pinto@msimapcto.com | helder.robalo@msimpacto.com 

Tel.: 278 420 420 | 22 203 3028 | Móvel: 96 3021181 | 96 2679553 
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