
 

MANGUALDE CELEBRA ÉPOCA FESTIVA  
DE NATAL COM DIVERSAS ATIVIDADES 

DE 4 DE DEZEMBRO A 15 DE JANEIRO, EM DIFERENTES LOCAIS DA CIDADE  
  

 
É já este sábado, dia 4 de dezembro, que o Município de Mangualde promove a primeira atividade festiva 

associada ao Natal: inauguração da iluminação de Natal. A época natalícia vai trazer mais brilho à cidade até ao 

dia 15 de janeiro. A organização é da Câmara Municipal de Mangualde, com o apoio da Associação Empresarial de 

Mangualde. As atividades decorrerão de acordo com todas as recomendações e regras da DGS, de forma a garantir 

a segurança de todos os envolvidos. 

 

As iniciativas vão decorrer em diferentes locais do Município, sendo que têm como epicentro o centro da cidade e o 

Mercado Municipal. O programa conta com atividades para toda a comunidade e para todas as idades, tais como: 

teatro, leituras de Natal, concertos, animação de rua, ateliers, showcookings, entre outras.  

 

A toda a animação, juntar-se-ão as tradições e a solidariedade, que são tão caraterísticas dos Mangualdenses. 

 

REGRAS DE SAÚDE PÚBLICA A RESPEITAR 
Para todas as atividades é fundamental o respeito das regras de saúde pública em vigor. A lotação é limitada, a 

inscrição nas diversas atividades é obrigatória (através do email biblioteca@cmmangualde.pt e do telefone 232 

619 880), bem como a apresentação de Certificado COVID-19. O uso de máscara é obrigatório, assim como o 

cumprimento do distanciamento social, higienização das mãos à entrada, etc. 

 



ATIVIDADES DE NATAL ANIMAM MANGUALDE 
A programação de Natal arranca sábado, dia 4 de dezembro, com a ligação da iluminação de Natal. De 7 a 23 de 

dezembro, às 11h e às 15h, vão ser realizadas leituras de Natal, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves.  

 

Cultura não vai faltar neste programa natalício: numa parceria entre a Fundação INATEL e o Município, o CORO 

MOZART protagonizará uma tarde musical no Auditório do Complexo Paroquial, no dia 12 de dezembro; o Centro de 

Estudos Musicais Nancy apresentará a sua audição de Natal, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, no dia 16 

de dezembro. No dia 19 de dezembro terá lugar o teatro musical “O mistério do colar encantado”, na Biblioteca 

Municipal, pelas 16h30. O Município oferece o espetáculo, em formato online, a todas as crianças do agrupamento 

de escolas de Mangualde. 

 

No dia 18 de dezembro, o Pai Natal chega ao Largo do Rossio pelas 10h30.  Neste mesmo dia, das 10h30 às 21h, 

haverá muita animação no Mercado Municipal, desde o concerto de acordeão por Rodrigo Gonçalves, pelas 10h30, 

ao espetáculo infantil “Duende Floco de Neve”, pelas 16h, à Audição de Natal do Ensino Especializado da Música no 

1º Ciclo (Orquestra Poeminha) realizado pelas 18h e, também, o concerto dos Capitão Mondego, que terá lugar pelas 

21h. 

 

O centro da cidade contará com animação, no dia 19 de dezembro, com diversas atividades como: caminhada 

solidária de Natal, no Largo Dr. Couto, pelas 10h, uma Flash Mob, no Largo do Rossio, pelas 11h; um momento musical 

protagonizado pela Banda Filarmónica de Tibaldinho, no centro da cidade, pelas 15h; e, para terminar o dia, um 

concerto do Xico&João, no Mercado Municipal, pelas 21h. 

 

A animação continua no Mercado Municipal: no dia 20 e 22 de dezembro, o espaço acolherá o atelier de arranjos de 

Natal de Maria João Henriques, pelas 16h. Na noite de 20 de dezembro, Tiago Correia irá protagonizar o momento 

musical com saxofone, pelas 21h; já no dia 21 e 23 de dezembro, será realizado um showcooking de Natal, pelas 18h. 

No dia 21 de dezembro, pelas 21h, o som dos Mosca na Sopa irá animar o local; a 22 de dezembro, cabe ao CEM 

Nancy protagonizar o momento musical, pelas 18h, seguindo-se T r i p a r p i r c/ Rafael Portugal, pelas 21h; a 23 

de dezembro, Andreia e João protagonizam o momento musical da noite, pelas 21h. 

 

Na véspera de Natal, a 24 de dezembro, as ruas de Mangualde contarão com muita animação, a partir das 10h30. 

 

Para encerrar as festividades, o Concerto de Ano Novo, pela Orquestra Poema, terá lugar no dia 15 de janeiro, pelas 

21h30, no auditório do Complexo Paroquial de Mangualde. 

 

“POR UM SORRISO” 

O Município de Mangualde volta a promover, à semelhança de anos anteriores, a campanha “Por um Sorriso”, uma 

campanha solidária de recolha de brinquedos que pretende fomentar o espírito de entreajuda e tornar o Natal de 

todas as crianças do concelho especial. 

Sob o lema “Por um Sorriso”, esta ação, que decorre de 29 de novembro a 13 de dezembro, tem como destinatárias 

as crianças das famílias mais desfavorecidas do concelho que estejam sinalizadas no âmbito da Ação Social. Imbuída 

de espírito natalício, a restante comunidade pode, através de um gesto solidário, alegrar o Natal destas crianças e 

respetivas famílias. 

De segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h00, os brinquedos podem ser entregues no átrio da Câmara 

Municipal de Mangualde ou na Loja Social. 

 

PROGRAMA DE NATAL EM MANGUALDE 
 

29 de novembro a 13 de dezembro 

Por um Sorriso: Campanha de Recolha de Brinquedos 
Átrio da Câmara Municipal e Loja Social |9:00h - 17:00h 
 

4 de dezembro 



Inauguração da iluminação e decoração de Natal 2021 
 

13 a 31 de dezembro 

Juntos de Férias: Projeto de promoção da Leitura |BMM - Parceria PNL/Ler+ e RNBP/DGLAB 
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves | 9:30h |17:30h 
 

17 a 31 de dezembro 

Teatro Musical “O Colar Encantado” | CulturDão 
Versão online exclusiva para os alunos do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de MGL 
 

7, 9 de dezembro 

Leituras de Natal: O Pássaro da Alma |Michal Snunit    
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves | 11:00h |15:00h 
 

14, 16, 20 e 23 de dezembro 

Leituras de Natal: O Melhor Presente do Mundo | Mark Sperring 

Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves| 11:00h |15:00h 

 
12 de dezembro 

NOTAS de NATAL: CORO MOZART | Parceria com a Fundação INATEL 
1ª parte:  Pedro, Romana e Margarida 
Auditório do Complexo Paroquial |15:00h 
 

16 de dezembro 

Audição de Natal do CEM Nancy 
Auditório da Biblioteca Municipal |21:00h 
 

18 de dezembro 

Chegada do PAI NATAL 
Largo do Rossio |10:30h 
 
Rodrigo Gonçalves - Acordeão 
Mercado Municipal |10:30h 
 
Espetáculo Infantil “Duende Floco de Neve”  
Mercado Municipal |16:00h 
 
Audição de Natal do Ensino Especializado da Música no 1º Ciclo (Orquestra Poeminha) 
Mercado Municipal |18:00h 
 
Capitão Mondego - Concerto 
Mercado Municipal |21:00h 
 

19 de dezembro 

Caminhada Solidária de Natal 
Largo Dr. Couto |10:00h 
 
Xmas Flash Mob  
Largo do Rossio |11:00h 
 
Momentos Musicais| Banda Filarmónica de Tibaldinho 
Centro da cidade |15:00h 
 
Animação de Rua  
Centro da cidade |15:00h 
 
Teatro Musical “O Colar Encantado” | CulturDão 



Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves |16:30h 
 
Xico&João - Concerto 
Mercado Municipal |21:00h 
 

20 de dezembro 

Atelier de Arranjos de Natal| Maria João Henriques 
Mercado Municipal |16:00h 
 
Tiago Correia - Saxofone 
Mercado Municipal |21:00h 
 

21 de dezembro 

Showcooking de Natal  
Mercado Municipal |18:00h 
 
Mosca na Sopa - Concerto 
Mercado Municipal|21:00h 
 

22 de dezembro 

Atelier de Coroas de Natal| Maria João Henriques 
Mercado Municipal |16:00h 
 
Grupos de dança | CEM Nancy 
Mercado Municipal |18:00h 
 
T r i p a r p i r c/ Rafael Portugal - Concerto 
Mercado Municipal |21:00h 
 

23 de dezembro 

Showcooking de Natal  
Mercado Municipal |18:00h 

 
Andreia e João - Concerto 
Mercado Municipal |21:00h 
 

24 de dezembro 

Animação de Rua  
Centro da cidade |10:30h 
 
 

15 de janeiro 

Concerto de Ano Novo 2022| Orquestra POEMa 
Auditório do Complexo Paroquial |21:30h 

 
 

 
 

Mangualde, 3 de dezembro de 2021. 

 

 

Sofia Monteiro | 910 944 474 | sofiamonteiro@essenciacompleta.pt 

www.essenciacompleta.pt  

#ComunicaçãoCompleta 
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