
 

MUNICÍPIO DE MANGUALDE ADAPTA INICIATIVAS E PROMOVE: 

PROGRAMA CULTURAL VERÃO 2020: 
CINEMA DRIVE IN, “VOLTAS DA LUA”  

E “ROTUNDA ÀS SEIS” 
“Em Quarto Crescente”, “Itinerância das Lua”, “ALTO” - Projeto Alto 

Mondego Rede Cultural, Atividades da Rede Cultural CIM Dão 
Lafões, e diversos espetáculos culturais anuais, adiados para 2021. 

 
Face à situação atual, resultante dos efeitos da pandemia e das orientações governamentais e da Direção Geral 
da Saúde (DGS), a Câmara Municipal de Mangualde optou por adiar para 2021 os projetos anuais como o “Em 
Quarto Crescente” e “Itinerâncias da Lua”, “ALTO” e outras atividades, porque estas envolvem grandes públicos. 
Contudo, e de acordo com as mesmas orientações, junho será um mês de viragem para a cultura, prevendo-se o 
regresso gradual de eventos culturais. De acordo com as palavras da Ministra da Cultura devem ser privilegiados 
os eventos ao ar livre de menor dimensão, com regras apertadas, seguindo as recomendações da DGS. 
 
Assim, e tendo em conta este contexto, desejando sempre proporcionar aos mangualdenses o acesso a eventos 
culturais num período de algum desalento, o Pelouro da Cultura, através da Biblioteca Municipal, propõe uma 
programação alternativa aos eventos adiados, com o objetivo de colmatar o vazio deixado. Esta programação 
passa pela realização de cinema Drive IN e pequenos concertos semanais realizados em locais apelativos, 
privilegiando artistas locais. 
 

CINEMA DRIVE IN NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO, NA PRAIA DE MANGUALDE 
Esta programação terá início já este mês de junho com a apresentação de Cinema DRIVE IN. A iniciativa 
desenvolve-se com a parceria da Associação Juvenil Jovens do Castelo que ajudará a garantir o cumprimento das 
regras emanadas pela DGS. A atividade será gratuita, terá lugar na praia de Mangualde, mais precisamente, no 
parque onde ocorre a feira quinzenal, e será realizada nos dias 19 e 20 de junho de 2020. Ambas as sessões terão 
início às 21:30h. O dia 19 de junho será dedicado às famílias e crianças, pelo que se escolheu a apresentação do 
filme “Heidi”. Já o segundo dia terá como público alvo os jovens e adultos com idade a partir dos 12 anos, pelo 
que se apostou no visionamento do filme “Novos Amigos Improváveis”. 
 

“VOLTAS DA LUA”: CONCERTOS INTIMISTAS A 26, 27 E 28 DE JUNHO,  
NO JARDIM DA BIBLIOTECA 
O regresso gradual e controlado a atividades culturais continuará a acontecer logo no fim de semana seguinte. 
Nos dias 26, 27 e 28 de junho serão realizados três concertos intimistas no Jardim da Biblioteca Municipal que 
constituem o “Voltas da Lua”. Estes decorrerão a partir das 22:00 horas num ambiente de café concerto, 
mantendo o registo a que a Biblioteca Municipal já nos habituou, mas com lotação limitada, lugares marcados, 
bilhetes de entrada, distanciamento de segurança e todas as normas exigidas pela DGS. 
 

“ROTUNDA ÀS SEIS”: CONCERTOS DE FIM DE TARDE, NO CENTRO DA CIDADE,  
EM JULHO E AGOSTO 
Para os meses de julho e agosto reservámos concertos ao fim da tarde que terão lugar no centro da cidade, todos 
os sábados a partir das 18:30 horas, para trazer a alegria e a vivacidade de que esta precisa. “Rotunda às seis” é 
o nome desse conjunto de concertos livres, que decorrerão num espaço visível mas delimitado, sem área para o 
público, com som projetado por todo o centro da cidade. 



 
 
Mangualde, 11 de junho de 2020. 
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