NATAL DA BAIXA DE TAVIRA
Com o intuito de promover o comércio local, a Câmara Municipal de Tavira, em
parceria com a Associação da Baixa de Tavira, organiza um conjunto de
iniciativas que assinalam a época natalícia.
A chegada do Pai Natal e invasão de pequenos Pais Natal terá lugar,
amanhã, dia 07 de Dezembro, pelas 10h30, nas ruas da baixa da cidade.
Nos dias 8, 11, 18 e 23, entre as 15h00 e as 18h00, e no dia 24, entre as
10h00 e as 13h00, a Casa André Pilarte acolhe o Presépio Vivo, o qual conta
com a participação do Corpo Nacional de Escutas- Agrupamento 100.
Para as crianças mais desfavorecidas, realiza-se, nos dias 8, 11, 18, 22 e 23,
entre as 15h00 e as 18h00, e no dia 24, entre as 10h00 e as 13h00, na Casa
André Pilarte, a campanha da Associação Cultural e Artística de Tavira (ACAT)
Recolha do Brinquedo Solidário.
Para os mais pequenos estão previstas várias acções de animação de rua
com a presença do Pai Natal e duende (pinturas faciais), nos dias 8, 11, 18, 22
e 23, entre as 10h00 e as 13h00, junto à Casa André Pilarte.
Irá ser colocado, ainda, junto à Casa André Pilarte, nos dias 11, 18, 21, 22 e 23
de Dezembro, entre as 14h30 e as 18h30, e no dia 24, entre as 09h30 e as
13h00, um insuflável destinado às brincadeiras dos mais miúdos.
No dia 11 de Dezembro, a partir das 11h00, realiza-se uma arruada pela
Orquestra de Ritmo do Algarve, nas ruas da baixa. Segue-se, no dia 17,
pelas 21h00, a Audição de Natal da Academia de Música de Tavira, na
Ermida de São Sebastião. No dia 18, a partir das 11h00, terá lugar, nas ruas da
cidade, uma demonstração de danças, dinamizada pela ACAT.
De 13 a 27 de Dezembro, decorre, com o apoio da ACRAL- Associação de
Comércio e Serviços da Região do Algarve, um Concurso de Montras que
põe à prova a criatividade dos comerciantes tavirenses. Os compradores
habilitam-se, ainda, até dia 30 de Dezembro, ao Grande Sorteio de Natal da
Baixa de Tavira.
Tavira, 06 de Dezembro de 2010
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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