
 
 

PRODUTOS ENDÓGENOS DE MANGUALDE  
EM DESTAQUE EM ESPETÁCULO TEATRAL “ALTO” 
INICIATIVA DA REDE CULTURAL ALTO MONDEGO PROMOVE A REGIÃO  
E PRETENDE ATRAIR PESSOAS ATRAVÉS DA COMPONENTE CULTURAL 
 

  
 
No passado dia 1 de julho, o Largo Dr. Couto, situado no Município de Mangualde, encheu-
se de público para assistir ao espetáculo de teatro “ALTO”. A iniciativa, que decorreu no 
âmbito da Rede Cultural Alto Mondego, contou com a presença do Presidente da autarquia, 
Marco Almeida, e dos representantes dos restantes três municípios que constituem a Rede. 
 
 
O “ALTO” é um espetáculo multidisciplinar, que reúne o teatro, a música e a dança, 
desenvolvido no âmbito da Rede Cultural Alto Mondego, cofinanciado pelo Centro2020, 
Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.  
 
O musical coloca em destaque os produtos endógenos dos quatro concelhos desta rede (o 
vinho – Nelas, o queijo – Mangualde, a lã – Gouveia e o azeite – Fornos de Algodres), sendo 
por isso uma forte forma de promoção cultural e turística da região, alinhando-se com o grande 
objetivo da Rede Cultural Alto Mondego: promover a região e atrair pessoas através de uma 
forte componente cultural.  
 

 



 
O elenco do espetáculo é composto por uma equipa artística residente (profissionais) e por 
elementos da comunidade dos quatro Municípios que integram a Rede Cultural Alto Mondego: 
Nelas, Mangualde, Fornos de Algodres e Gouveia. A Direção Artística é da responsabilidade da 
Associação Contracanto, António Leal e Sandra Leal. 
 
 
O espetáculo que arrancou a 24 de junho, em Nelas e passou por Mangualde a 1 de julho, segue 
agora para Gouveia, que animará o público no dia 11 de agosto, terminando a 18 de agosto em 
Fornos de Algodres. 
 
 
 
 
 
Mangualde, 4 de julho de 2022. 
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