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 SIDI 

 
NOTA À IMPRENSA 

 

 
Natal no Largo em Sines 

 
Sines festeja o Natal 2012 com a iniciativa Natal no Largo, através de um conjunto de atividades 
dedicadas à quadra, no dia 8 de dezembro (sábado), entre as 10h00 e as 18h00, na Praça Tomás 
Ribeiro (antigo largo dos Correios). 
 
 O Natal no Largo conta com um mercado tradicional de Natal, com a presença de mais de 15 
expositores e vários produtos típicos da região entre produtos alimentares e artesanato. 
 
No âmbito da iniciativa realiza-se um ateliê de reciclagem de roupa feito a partir de vestuário 
antigo, permitindo criar presentes originais e baratos. Os participantes devem trazer o vestuário 
que desejam reciclar, entre outros materiais que considerem interessantes para a transformação 
das suas peças (botões, rendas, retalhos de tecidos, fitas). O ateliê tem lugar na Casa da 
Juventude, pelas 10h00, e os interessados devem fazer a sua inscrição através do e- mail 
lrodrigues@mun-sines.pt.  
 
Várias receitas são confecionadas e preparadas ao vivo (showcook) durante o evento, dando a 
conhecer os segredos por detrás de algumas das melhores iguarias de Natal. No final de cada 
receita, haverá um pequeno momento de degustação. Os showcooks decorrem às 11h00 e às 
15h00.  
 
A união e a família dão o ponto de partida para duas sessões de contos de Natal de tradição 
portuguesa, acompanhados por flauta transversal. No final, cada participante construirá um 
presente de natal, através de materiais reciclados (embalagem Tetra Pak e garrafas de plástico). 
Os participantes devem trazer os seus materiais. As sessões decorrem às 11h30 e 15h30, no 
antigo edifício dos Correios. 
 
A magia do Natal é ainda recriada na Praça Tomás Ribeiro, através de um presépio vivo com a 
participação das crianças do ATL – A Gaivota. O presépio estará no recinto do evento das 11h00 
às 12h30 e das 15h00 às 16h30. 
 
 O Pai e a Mãe Natal também marcam presença na praça para tirar fotografias e encantar 
miúdos e graúdos. As fotografias, exclusivamente em formato digital, serão posteriormente 
enviadas por correio eletrónico a todos os participantes, de forma gratuita. 
 
O Natal no Largo assume também um caráter solidário com a recolha de bens alimentares para 
distribuição às famílias carenciadas do concelho (massas, arroz, azeite, leite, óleo alimentar, 
conservas, bolachas, papas, entre outros). A recolha é coordenada pela Associação Sines 
Solidária. Além disso, cada expositor do mercado tradicional doará um produto para a 
construção de um cabaz solidário, a entregar à associação. 
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A iniciativa inclui ainda uma Árvore de Natal com 4 metros de altura, animação musical, 
pipocas e algodão doce, castanhas e muitas outras surpresas. 
 
A participação em todas as atividades é livre. O trânsito estará encerrado na Praça Tomás Ribeiro 
e nos seus principais acessos no dia 8 de dezembro. 
 
O Natal no Largo realiza-se num espaço urbano requalificado no contexto da operação 
"Arruamentos" do Programa de Regeneração Urbana de Sines. Através desta operação, 
atualmente em conclusão, procedeu-se à substituição das velhas infraestruturas enterradas por 
outras novas e de melhor qualidade, assim como à colocação de condutas de gás natural, à 
substituição dos pavimentos e à instalação de novo mobiliário urbano em cerca de 20 vias e 
espaços públicos do centro histórico de Sines. O Programa de Regeneração Urbana de Sines é 
cofinanciado por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do programa operacional 
INALENTEJO do QREN 2007-2013, com um investimento global de cerca de 2 milhões e 350 mil 
euros. 
 
O Natal no Largo é promovido pela Câmara Municipal de Sines, em parceria com a Junta de 
Freguesia de Sines, Delegação de Sines da Associação do Comércio e Serviços do Distrito de 
Setúbal e Associação Sines Solidária. Conta com os apoios da Administração do Porto de Sines, 
Arte Velha - Associação de Artesãos, Escola das Artes de Sines, Lavandaria Sandra, Sinesmoda e 
ATL - A Gaivota. 
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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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