MAIS DE 120 PESSOAS PARTICIPARAM
NOS “CAMINHOS DO BOM SUCESSO”
INICIATIVA QUE INCENTIVA O DESPORTO E DÁ A CONHECER O TERRITÓRIO JUNTOU
MAIS DE 180 PESSOAS NO ALMOÇO CONVÍVIO, EM SÃO JOÃO DA FRESTA

O Município de Mangualde promoveu mais um Percurso Pedestre no passado domingo, dia
29 de maio: “Caminhos do Bom Sucesso”, em São João da Fresta. Esta iniciativa, inserida nos
Percursos Pedestres “Mangualde em Movimento”, promovidos pela autarquia em parceria com
as respetivas Juntas de Freguesia, com o objetivo incentivar o desporto e dar a conhecer
Mangualde, contou com a participação de cerca de 120 pessoas, acompanhadas pelo
Vereador da Educação, Rui Costa, pelo presidente da Junta de Freguesia de São João da Fresta,
Fernando Lopes, e a sua respetiva equipa, e por elementos do corpo técnico da secção de
Desporto do município.
O percurso teve início pelas 9h30 junto ao monumento dedicado a Nossa Senhora de Fátima,
em São João da Fresta, e ao longo de 11km foi possível avistar paisagens deslumbrantes, bem
como todo o património cultural envolvente.
Este percurso, conhecido pelo seu almoço convívio, este ano juntou mais de 180 pessoas.
A música ao vivo, os sorteios e as várias atividades promovidas pela Junta de Freguesia
animaram todos os participantes.

Os Percursos Pedestres deste ano, inseridos no “Mangualde em Movimento”, arrancaram a 3 de
abril com os “Trilhos da Ricardina”, em Espinho. Também já se realizaram, a 10 de abril, a “Rota
das Águas Milenares”, em Alcafache e a 22 de maio a “Rota da Senhora dos Verdes”, em
Abrunhosa-a-Velha.
Esta iniciativa termina a 5 de junho com a “Rota do Santo António dos Cabaços”, em São
Cosmado, que este ano também terminará com um almoço convívio. O ponto de encontro é
sempre o Largo do Rossio, pelas 9H00. As inscrições devem ser efetuadas nas Piscinas
Municipais
de
Mangualde,
através
dos
contactos:
232
619
820
ou
desporto@cmmangualde.pt.

Mangualde, 30 de maio de 2022.
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