SIDI

NOTA À IMPRENSA

Natal no Largo anima centro histórico de
Sines no dia 7 de dezembro
O Natal no Largo é um mercado tradicional de Natal animado com ateliês,
concertos, circo, cozinha ao vivo e outras iniciativas dirigidas às famílias e
população em geral.
Depois da experiência bem-sucedida de 2012, a Câmara Municipal de Sines volta em 2013 a
animar o centro histórico da cidade com a iniciativa Natal no Largo, marcada para dia 7 de
dezembro, sábado, entre as 10h00 e as 19h00.
Realizado na Praça Tomás Ribeiro (largo dos antigos Correios) e ruas contíguas, o Natal no Largo
apresenta duas componentes principais: um mercado tradicional de Natal com produtos típicos
da região, doces, iguarias de Natal e artesanato, aliado a um programa cultural para todos os
públicos, com enfoque nas famílias.
No programa cultural, destacam-se nesta edição as artes circenses de rua, com as três atuações
dos artistas Oli & Mary (10h30, 15h00 e 17h00) e os truques de magia do ilusionista Bruno Dias –
Magic Days (16h00-17h00).
Os concertos de Natal estarão a cargo do Coral Atlântico Juvenil (com lançamento de neve), às
17h30, e da Escola das Artes do Alentejo Litoral, às 18h00.
Para as crianças e famílias são várias as propostas no edifício dos antigos Correios: às 11h00 e
16h30, realizam-se sessões de contos de Natal seguidas de ateliês de confeção de enfeites; às
15h30, Bruno Dias - Magic Days ensina truques a todos os interessados pelo ilusionismo; às
16h00, realiza-se o ateliê “Rap de Natal”, com uma apresentação pública na praça às 16h30.
Também para as crianças e famílias, mas na Praça Tomás Ribeiro, há fotografias com o Pai Natal
(10h30-12h30 e 14h30-17h30) e um espaço para a criação de um retrato de família, desenhado a
carvão pelos participantes e colocado numa moldura de Natal decorada no momento.
As sessões de cozinha ao vivo (“showcooks”) acontecem às 11h15 e 16h00.
Referência ainda ao Presépio Vivo, recriação do presépio por crianças do ATL “A Gaivota”, entre
as 12h00 e as 14h30, e à recolha de bens alimentares coordenada pela Cáritas Paroquial de
Sines, que decorre ao longo de toda a feira, junto ao edifício dos antigos Correios.
O Natal no Largo é uma organização da Câmara Municipal de Sines, com a parceria da Junta de
Freguesia de Sines e da Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de
Setúbal.
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Conta com o apoio da Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores
das Autarquias de Sines, Escola das Artes do Alentejo Litoral, Administração do Porto de Sines,
ATL "A Gaivota", Rádio Sines, A Talha, Lavandaria Varanda, Teatro do Mar, Unidade Local de
Saúde do Litoral Alentejano e Cáritas Paroquial.
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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