NATAL NA BAIXA DE TAVIRA
Dezembro é sinónimo de Natal. Para celebrar esta quadra, a Associação Baixa de
Tavira promove, até 06 de janeiro, um conjunto de iniciativas com vista à dinamização
do comércio local.
Nesta época quem efetuar compras nestes estabelecimentos, habilita-se a ganhar
prémios, no âmbito do Passatempo de Natal que decorre de 07 de dezembro a 06 de
janeiro, e a aceder às muitas diversões, na baixa da cidade.
O Presépio Vivo decorre, nos dias 07, 14, 21, 24 de dezembro e 04 de janeiro, entre as
10h00 e as 13h00 e, no dia 23, entre as 14h30 e as 17h00, e conta com a participação
do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 100. Também de 14 de dezembro a 06
de janeiro, entre as 10h00 e as 18h00, é possível visitar o presépio de figuras.
A animação de rua é uma presença constante. O Pai e a Mãe Natal ou o Duende vão
deliciar os mais pequenos com as suas modelagens de balões, as pinturas faciais e a
música do Grupo de Tambores do Projeto Alcatruz. O Passeio de BTT Solidário “Umas
pedaladas por um alimento” integra, igualmente, a programação, numa organização do
Clube Bike Team Tavira.
E porque o Natal é a época da solidariedade, as crianças podem, nos dias 07, 23
(Jardim das Palmeiras, 10h00 – 13h00) e 14, 21 e 28 de dezembro (Galeria André
Pilarte, 10h00 – 13h00), divertirem-se e usufruírem do insuflável em troca da entrega
de um bem alimentar a favor da Conferência São Vicente de Paulo da Virgem
Santíssima. Realiza-se, simultaneamente, de 14 de dezembro a 06 de janeiro, entre as
10h00 e as 18h00, na Galeria André Pilarte, a campanha de recolha de alimentos em
prol da mesma entidade.
As ações são cofinanciadas pelo Programa Operacional Algarve 21 (PO Algarve 21),
no âmbito do QREN, apoiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
Para mais informações deverão os interessados consultar as páginas de facebook da
Associação Baixa de Tavira
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