
 
 

ALCATUNA FESTEJOU O 23.º ANIVERSÁRIO 
Marco Almeida enalteceu o trabalho da Tuna de Alcafache em representar 
a freguesia e o concelho de Mangualde em Portugal e além-fronteiras. 

  
A Alcatuna de Alcafache festejou no passado fim de semana, 21 e 22 de janeiro de 2023, o seu 
23.º aniversário. A celebração realizou-se no Centro Cultural Social e Desportivo de Tibaldinho e 
contou com a presença de Marco Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, que 
enalteceu o trabalho desenvolvido pela Alcatuna. 
 
Marco Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, durante o discurso 
realizado no momento comemorativo, aludiu às qualidades da freguesia de Alcafache, 
traduzidas no seu património, como a beleza secular dos bordados de Tibaldinho, a 
qualidade extraordinária dos vinhos, e as tradições culturais e musicais que se mantêm 
vivas.  
 
O autarca salientou que «a Alcatuna de Alcafache, importante marco no panorama musical 
do concelho de Mangualde, é uma das maiores embaixatrizes da música e cultura do nosso 
território, engrandecendo o nome de Mangualde pelo país e estrangeiro». 
 
As comemorações tiveram início no sábado, 21 de janeiro, com um Jantar de Gala, que contou 
com o espetáculo do fadista Emanuel Moura, acompanhado pelos seus músicos, que levou a sala 
repleta de pessoas ao rubro. A iniciativa contou com a presença de Rosalina Alegre, Chefe de 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. 
  
   
  
 



  
   
  
No domingo, dia 22 de janeiro, aconteceu o Encontro de Tunas, que contou com a participação 
e atuação da Infantuna Cidade de Viseu como convidada, seguida pela atuação da anfitriã 
Alcatuna. No espetáculo esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Marco Almeida. 
 
O programa comemorativo encerrou com o corte e partilha do bolo de aniversário pelos 
presentes na iniciativa.  
  
   
O evento celebrativo do 23.º aniversário teve o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e da 
Junta de Freguesia de Alcafache. 
  
   
 
 
Mangualde, 25 de janeiro de 2023. 
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