
 
 

Monte da Nossa Senhora do Castelo, 10h30 – 17h30, entrada livre 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA ASSINALADO  

COM MUITA ANIMAÇÃO EM MANGUALDE 
CONCERTO DO AVÔ CANTIGAS, ESPETÁCULOS DE DANÇA, ATIVIDADES E JOGOS 

LÚDICO DESPORTIVOS SÃO AS ATIVIDADES ESCOLHIDAS PARA FESTEJAR COM AS 

CRIANÇAS.  

 

 
 

No próximo domingo, dia 5 de junho, para celebrar o Dia Mundial da Criança, o Município de 

Mangualde promove um conjunto de atividades no Monte da Nossa Senhora do Castelo. A 

autarquia convida as famílias a fazerem um piquenique e a desfrutarem de um dia de animação, que 

engloba um concerto do Avô Cantigas, espetáculos de dança, jogos e atividades lúdico 

desportivas. As iniciativas, de entrada livre, têm início marcado para as 10h30 e prolongam-

se até às 17h30. 

 

De forma a proporcionar um dia especial aos mais novos, a Câmara Municipal de Mangualde 

preparou um programa cheio de animação e diversão para assinalar o Dia Mundial da Criança: 

 

10h30 | Danças Nancy 

    Centro de Estudos Musicais Nancy 

11h00 | Hip Hop 

    Instituto de Artes Musicais (IAM) 

11h30 | Atividades e jogos lúdico desportivas 

17h30 | Concerto Avô Cantigas 

O programa conta, também, com insufláveis, pinturas faciais, modelagem de balões e 

muita diversão.  



As famílias podem, ainda, levar merendas e fazer um piquenique para desfrutar o dia junto dos que 

mais amam.  

 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

O Dia Mundial da Criança, celebrado no dia 1 de junho, desde 1950, é o reconhecimento oficial, 

por parte das Nações Unidas, dos direitos de todas as crianças ao afeto, ao amor, à compreensão, 

a uma alimentação adequada, aos cuidados médicos, à educação gratuita, à proteção contra todas 

as formas de exploração e ao crescimento num clima de Paz e Fraternidade universais. 

 

 

Mangualde, 30 de maio de 2022. 

 

Assessoria de Comunicação 

Sofia Monteiro  »  T. 910 944 474  »  E. sofiamonteiro@essenciacompleta.pt 

www.essenciacompleta.pt  

#ComunicaçãoCompleta 

 


