
 

ESPÍRITO NATALÍCIO ILUMINA  

O MUNICÍPIO DE MANGUALDE 
CHEGADA DO PAI NATAL, TEATRO, CONCERTOS E ANIMAÇÃO DE RUA 

FORAM AS MAIS RECENTES ATIVIDADES  
 

O Município de Mangualde encheu-se de brilho com as 

atividades natalícias que decorreram no fim de semana, em 

diversos pontos da cidade. A organização é da Câmara 

Municipal de Mangualde, com o apoio da Associação 

Empresarial de Mangualde. Todas as atividades decorreram 

de acordo com todas as recomendações e regras da DGS, de 

forma a garantir a segurança de todos os envolvidos, assim, 

todas as atividades programadas em espaços interiores estão 

canceladas.  

 

No dia 12 de dezembro, o CORO MOZART, em parceria com a fundação INATEL trouxe música aos mangualdenses 

com o Notas de Natal, um concerto que contou, na primeira parte, com a atuação de Margarida Esteves e Lara Faria. 

 

O fim de semana, 18 e 19 de dezembro, contou com diversas atividades que juntaram crianças e famílias, num 

ambiente natalício e muito festivo. Na manhã de sábado, as crianças e as suas famílias assistiram à chegada do Pai 

Natal e a teatro de rua.  

 

Durante a tarde, o teatro infantil “Duende Floco de Neve”, animou o Mercado Municipal e o concerto dos “Capitão 

Mondego” trouxe música durante a noite, onde o espírito natalício permanecia. 

Já o domingo, contou animação de rua, que deu vida e alegria à cidade durante a tarde e com o concerto de 

Xico&João, pela noite, no Mercado Municipal. 

 

Os concertos protagonizados pelos Capitão 

Mondego e Xico&João estão inseridos no projeto 

“Cultura no Dão”. Um projeto cofinanciado pelo 

Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia 

através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional. 



 

O agravamento das condições climatéricas para esta semana obrigou ao cancelamento dos espetáculos previstos 

para o Mercado Municipal. 

 

 

Mangualde, 23 de dezembro de 2021. 
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