
 

 “MÁSCARAS COM SOM” ESTÁ DE VOLTA  
PARA ANIMAR MANGUALDE  

INICIATIVA DECORRE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO,  
EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE 

 

O evento “Máscaras com Som” está de 

volta e acolherá o Verão no Município de 

Mangualde. A iniciativa decorrerá 

durante os meses de agosto e setembro e 

irá animar as noites através de vários 

concertos descentralizados. O evento 

teria início no mês de junho, porém sofreu 

alterações na sua programação devido às 

más condições climáticas e ao aumento do 

vírus SARS-COVID 19 que impossibilitaram 

a realização dos concertos que iriam 

animar os mangualdenses.  

 

Agora, sem descuidar as regras da DGS e 

num contexto mais tranquilo, a 

programação terá início no dia 20 de 

agosto. Uma iniciativa do Município de 

Mangualde e da União das Freguesias de 

Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta.  

 

Estas atividades serão gratuitas e 

decorrerão em diferentes locais da cidade. 

Todos os concertos terão início às 21:00h. O evento será realizado ao ar livre, e para que todos os envolvidos possam 

estar em segurança, não serão permitidas aglomerações e será assegurado o cumprimento das regras de segurança 

estabelecidas pelas Autoridades de Saúde Pública: uso obrigatório de máscara, higienização das mãos, etiqueta 

respiratória e distanciamento físico entre as pessoas (2m).  

 

A programação do evento poderá sofrer alterações perante a evolução da situação pandémica. 

 

PROGRAMAÇÃO “MÁSCARAS COM SOM” 

 

AGOSTO 

20 de agosto | Alpha Music - 21h00 | Largo Pedro Álvares Cabral 

21 de agosto | Banda A4 - 21h00 | Largo Pedro Álvares Cabral 



22 de agosto | Bora Lá - 21h00 | Largo Pedro Álvares Cabral 

28 de agosto | Litos | Miguel | Joaquim - 21h00 |Largo Dr. Couto 

29 de agosto | Capitão Mondego - 21h00 |Largo Dr. Couto 

30 de agosto | Melody Guys - 21h00 |Largo Dr. Couto 

 

SETEMBRO 

5 de setembro | Grand Jazz Hotel - 21h00 | Largo do Rossio (centro) 

 

 

Mangualde, 02 de agosto de 2021. 
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