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Mercado de Natal já arrancou na Chamusca
14 de dezembro de 2018 - Começou mais uma edição do Mercado de Natal, uma iniciativa do
Município da Chamusca, a decorrer no Jardim Joaquim Maria Cabeça, no centro da vila. Aqui
recebemos o Natal como uma festa de todos, para todos, no Coração do Ribatejo.
O Mercado começou com a sempre animada atuação das nossas Universidades Seniores e com
o desfile da Fanfarra da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Chamusca,
acompanhados pelo sempre esperado Pai Natal e os seus Duendes.
O Presidente da Câmara Municipal, Paulo Queimado, a Vice-Presidente, Cláudia Moreira, e
Vereador em Regime de Permanência, Rui Ferreira, assim como outros autarcas e forças vivas
do concelho visitaram a Mostra de Artesanato e o Mercado de Sabores, assim como as várias
áreas do Mercado de Natal, com destaque para a Pista de Gelo Ecológica, que logo no primeiro
dia, fez as delícias de miúdos e graúdos.
A pista de gelo vai cá estar até ao próximo domingo, dia 16, assim como um alargado
programa de animação que o Município preparou para si. Aproveite para nos visitar, fazer as
compras de Natal, com presentes bem originais e genuínos do nosso território, e passe um
grande fim-de-semana em família, no interior da nossa tenda que lhe dá o conforto e o
aconchego para o mau tempo que se possa fazer sentir.
O programa oficial do Mercado começou com a exibição da peça “O Pinóquio”, integrada no
Ciclo Cultural !imersivo, promovido pelo Município da Chamusca e produzido pela Companhia
de Teatro do Ribatejo, que regressa ao palco no domingo, às 16h00, com entradas gratuitas
para todos os públicos.
Confira o resto do programa:

Sexta-feira, 14 de dezembro
14h00 - ABERTURA DO MERCADO
Espetáculo “Embruxalados”, de Maria Morais Cineteatro da Chamusca (Entrada livre)
15h00 - 2ª edição do concurso: O melhor bolo de Natal
17h00 - “Close up Mágico” com Artur Santos
19h00 - Ballet pelo “Corpo da Dança da Chamusca”
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Sábado, 15 de dezembro
10h30 - ABERTURA DO MERCADO
15h30 - Animação de rua
17h00 - Show de Magia - Artur Santos
19h00 - Animação de rua

Domingo, 16 de dezembro
14h00 - ABERTURA DO MERCADO
15h00 - Animação de rua
16h00 - Espetáculo “O Pinóquio”, pela Companhia de Teatro do Ribatejo, público em geral
Cineteatro da Chamusca (Entradas livres)
18h00 - Sevilhanas “Las Flamenquitas” Chamusca

Para mais informação, contacte:
Município da Chamusca
comunicacao.turismo@cm-chamusca.pt
tel. 249 769 100 | fax. 249 760 211
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