
 

 

MARCHAS POPULARES  
ENCHERAM MANGUALDE DE COR E 

ANIMAÇÃO 
Mais de 2500 pessoas assistiram à edição 2018 das Marchas Populares 

de Stº António 

 

Na passada noite de domingo, 17 de junho, o centro da cidade de Mangualde, encheu-se, mais uma vez, 
de cor, música e muita animação com as tradicionais Marchas Populares.  
 
As coreografias que assinalaram esta época de Santos Populares foram protagonizadas pelas Marchas da 
União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, Marchas Populares de Alcafache, 
Marchas S. Pedro entre os Santos Populares/Espinho, Marchas Populares de Quintela de Azurara, Marchas 
da Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha, Marchas Populares Mesquitela / Mourilhe e Marchas da 
Associação Mangualde Azurara.  
 
O Município de Mangualde, numa logica de igualdade de oportunidades para todas as marchas 
participantes, atribuiu o montante monetário igual para todos. O Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, João Azevedo, destacou o esforço, dedicação, empenho, alegria, a camaradagem e o 
colorido que todos os participantes imprimiram numa noite de quente com um calor humano intenso. 
 
A aposta do Município de Mangualde, no conforto de quem quis assistir, fez com que mais de 2500 
pessoas assistissem sem arredar pé, a todas as marchas participantes.  
 
Conforme foi decidido em reunião com todos os representantes das marchas, as próximas marchas de 
2019, iniciarão com som ambiente da marcha vencedora da edição de 2018. 
 
As marchas participantes de acordo com o regulamento, foram avaliadas por um júri em diversas 
categorias. 



 
Destaque das Marchas Participantes: 
 
Coreografia -  Alcafache e Quintela de Azurara; 
Música – Quintela de Azurara; 
Letra - Alcafache; 
Traje - Alcafache e Abrunhosa-a-Velha 
Cenografia - Quintela de Azurara, Associação Mangualde Azurara (AMA), Mesquitela/Mourilhe 
 
No somatório de todas as categorias, foi a Marcha de Alcafache que mais distinções obteve, consagrando-
se assim a marcha vencedora 2018. 
 
Mangualde, 18 de junho de 2018 
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