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MANGUALDE RECEBE SESSÃO DE CAPTAÇÃO  
DE PARTICIPANTES PARA O ESPETÁCULO DE TEATRO “ALTO”  

INICIATIVA PRETENDE INTEGRAR A COMUNIDADE LOCAL NUMA EXPERIÊNCIA 
ARTÍSTICA E PREVÊ A REALIZAÇÃO DE QUATRO ESPETÁCULOS.  

 
O Município de Mangualde, no próximo dia 8 de abril, 
acolherá a reunião de captação para o espetáculo de 
teatro “ALTO”, que terá lugar na Biblioteca Municipal, 
pelas 21horas. A iniciativa é um projeto de cariz teatral, 
desenvolvido no âmbito da Rede Cultural Alto 
Mondego, que prevê a participação da comunidade 
local. 
 
“ALTO” é um projeto com vista à concretização de quatro 
espetáculos, um em cada Município da Rede Cultural 
Alto Mondego (Nelas, Mangualde, Fornos de Algodres e 
Gouveia). Para além de contar com uma pequena equipa 
artística residente, e tendo como entidade capacitadora 
a Associação Contracanto, o espetáculo “ALTO” terá a 
participação de elementos voluntários da comunidade, 
que desenvolverão uma experiência artística integrante 
e transversal. 
 
O elenco será constituído por elementos pertencentes 
aos quatro municípios da rede e trabalhará individual e 
localmente numa fase inicial e, mais tarde, juntará num 
elenco coletivo inclusivo, com o objetivo final da 
apresentação de um mesmo espetáculo em cada um 
dos municípios integrantes desta plataforma. 
 

CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
PRESENCIAL OU POR TELEFONE 
O Município de Mangualde convida assim todos os 
interessados a participarem neste projeto a 

confirmarem a sua presença na reunião de captação, presencialmente nos serviços da Biblioteca Municipal Dr. 
Alexandre Alves ou através do contacto telefónico: 232 619 889. 
 
O projeto “Alto Mondego Rede Cultural”, que junta os Municípios de Nelas, Mangualde, Fornos de Algodres e Gouveia e 
é cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional. 
 
 
Mangualde, 31 de março de 2022. 
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