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NOTA DE IMPRENSA
DE 11 A 22 DE DEZEMBRO

FALTAM DOIS DIAS PARA COMEÇAR O
MERCADO DE NATAL AMIGO DA TERRA
OFICINA DA CULTURA E PRAÇA S. JOÃO BAPTISTA, ALMADA

PROGRAMA 2019
O Mercado de Natal Amigo da Terra, o primeiro mercado de natal sustentável
do país, cresceu, ocupando o centro da cidade de Almada durante 12 dias. A
inauguração é já na próxima quarta-feira, dia 11, às 17 horas, na Oficina da
Cultura e na Praça S. João Baptista.
De 11 a 22 de dezembro, o Mercado de Natal Amigo da Terra recebe uma
seleção de quase 100 artesãos e marcas de todo o país, com presentes de
Natal mais sustentáveis e solidários.
Há propostas de prendas a partir de 1 €, algumas produzidas por utentes de
oito insitições particulares de solidariedade social do concelho presentes.
Mais de 150 actividades
Em paralelo, decorre um vasto programa com mais de 150 atividades,
totalmente gratuitas, entre oficinas, espetáculos, showcookings, tasquinhas,
animação, eco-conversas, a decorrer em diferentes espaços – Tenda Planeta,
Tenda Sabores, Palco Terra e Palco Floresta de Natal.
Destaque também para o ciclo passeio solidário Dois Pedais Mais Natais, no
sábado, dia 21 de dezembro. Esperam-se muitos ciclistas vestidos com cores e
acessórios de Natal, cada um com a sua contribuição para a REFOOD (bens
alimentares não-perecíveis), a distribuir pelas famílias carenciadas do
concelho.

Mudar hábitos
Porque é importante experimentar novos hábitos, nas oficinas é possível
construir as próprias prendas e decorações de Natal, dando vida nova a
materiais que iriam acabar no lixo.
Nos showcookings, o desafio é aprender receitas saudáveis e sustentáveis
para a ceia de Natal, mas tambem para os restantes dias do ano.
A Agência Municipal de Energia de Almada traz pela primeira vez o “Carrega a
Pedal”. Quem estiver com o seu telemóvel com falta de bateria basta pedalar e
com a energia do movimento, está feito.
Mercado mais ecológico
Porque o Mercado de Natal Amigo da Terra está empenhado em ser um evento
com menor pegada ecológica e carbónica, a iluminação é de baixo consumo.
Existe recolha seletiva, inclusive para orgânicos, as embalagens de plástico
descartáveis são substituídas por embalagens biodegradáveis e de origem
vegetal, e as bebidas são servidas em copos reutilizáveis.
No final, os materiais de decoração utilizados que não puderem ser
reaproveitados são recolhidos por quem os queira reutilizar, com o apoio da
Circular Economy Portugal.
Um pequeno contributo para reduzir o consumo de plásticos no Planeta.
O Mercado de Natal Amigo da Terra integra o programa Feliz Almada.
Programação completa em www.m-almada.pt/natal
FOTOS DA EDIÇÃO DE 2018

MERCADO DE NATAL AMIGO DA TERRA
INAUGURAÇÃO DIA 11 ÀS 17 HORAS
Oficina da Cultura e Praça S. João Baptista, Almada
11 a 22 de dezembro
HORÁRIO
Dia 11 17h00 -21h00
Dias 13, 14, 20 e 21 12h00 - 22h00

Restantes dias 12h00–21h00
MERCADO DE NATAL EM NÚMEROS
12 dias
2 palcos - Palco Terra e Palco Floresta de Natal
2 tendas temáticas - Tenda Sabores e Tenda Planeta
+ 100 projetos participantes
60 espaços de venda
70 Oficinas, ateliers e eco-conversas
20 showcookings
25 concertos e espetáculos musicais
12 coros Natal
20 animações para crianças
1 carregamento de telemóveis a pedal
1 passeio de bicicleta solidário
2 selos de sustentabilidade
(Evento Verde, sem plásticos descartáveis, e Eco-Evento)
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