5ª Edição do Mangualde Fashion - 2 de Setembro 2016

A «5ª edição do Mangualde Fashion» já tem data marcada para dia 2 de setembro, sexta-feira.
O evento, com início marcado para as 21h00, realiza-se no Largo Dr. Couto e pretende, tal
como tem acontecido em outras edições, ser um sucesso. A edição deste ano conta com a
presença de Rute Marques, ex-modelo, apresentadora de televisão e atriz. Inserida na
programação das Festas da Cidade, a iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de
Mangualde e conta com o apoio da Associação Empresarial de Mangualde.

Este desfile de moda pretende, mais uma vez, dinamizar e promover as marcas e as lojas de
Mangualde, envolvendo os vários representantes de roupa e acessórios, ourivesarias e
relojoarias, sapatarias, cabeleireiros e óticas.
A convidada desta ano, Rute Marques, interpretou o papel de Eduarda Paiva em Morangos
com Açúcar e foi a vencedora do concurso “Quinta das Celebridades 2”. A vida de modelo
começou aos 14 anos e depressa se começa a assistir a uma ascendência profissional devido
à sua beleza e postura. Tirou o curso de modelo e participou em diversos desfiles de moda, o
que lhe permitiu alcançar o 2º lugar no Concurso World Top Model 1992. A ambição de querer
fazer sempre mais lançou-a para o pequeno écran através da apresentação de programas.
Entretanto, a sua carreira como profissional da moda, que durou 15 anos, é abandonada e
Rute Marques dedica-se a outros projetos. Três anos mais tarde começaram os convites para a
televisão. Entre 1995 e 1997 apresentou «Despedida de Solteiro»; «Tampamania da Pepsi» e
«Isto Só Vídeo». Irreverente, Rute encara mais um desafio e, desta vez, aceita apresentar o
programa «Reis da Música Nacional» em parceria com Pedro Miguel Ramos. Foi federada em
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Voleibol e natação no F.C. Porto.

MARCAS PARTICIPANTES
Os Traquinas, Ourivesaria Pereirinha, F7, Cabeleireiro Espelho Mágico, Cabeleireiro Nova
Gente, Fátima Abrantes, Nani Noivas, XOOK – Comércio de Vestuário, Soft, Mazur, Tweed,
Konsenso, Alcofinha, Alcofinha Sapatos, Rodeo Company Sportwears, Rodeo Company Kids,
Optivisão, Papelaria Adrião, Fernandos, OMB, Estúdios Visor, Dia D, Boutique Filimoda,
XOOK e Maria Carmelinda são as marcas que aderiram a esta iniciativa.

No final do desfile terá início uma Mega Festa Solidária no espaço Mau Mau Maria , com a
presença da Rute Marques e da Cláudia Inês Belo. A entrada será gratuita a todas as pessoas
que contribuam através da oferta de comida para cães (latas/rações) revertendo as mesmas
em favor da Associação Grumapa. Colabore nesta causa nobre! Todos juntos conseguimos
marcar a diferença para com os nossos mais fiéis amigos!
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