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FELIZ NATAL, PÓVOA DE VARZIM! 

O Natal chegou à Póvoa de Varzirn e 

deu-se início a mais uma quadra fes-
tiva repleta de música, exposições, 

espetáculos e atividades para os 

mais novos. Afinal, são as crianças 

quem mais apreciam a magia desta  

data e de tudo o que a envolve. 
Na Praça do Almada vão decorrer, 

diariamente, no Palácio do Natal, 

oficinas de trabalhos manuais e 

desafios dirigidos às crianças e 

jovens. Todas as sextas e sábados.  

às 18h00, haverá, também espe-
tâculos infantis com entrada livre e 
mediante a ordem de chegada. 
No exterior do Palácio do Na-

tal haverá, ainda, equipamentos 

ecológicos de animação para que 

as crianças, gratuitamente, possam 
divertir-se e brincar ao Natal. 
Mas, são muitas as atividades que a 

Câmara Municipal da Póvoa de Var-
zim preparou para si. 
A Casa da Juventude está a prepa-
rar mais uma edição do "Dá-te 
Férias - Natal 2019". 
A paragem escolar aproxima-se e este 
programa de atividades é a solução 
ideal para, durante esse período, os 
seus filhos permanecerem ocupados 

de forma divertida e com muita re-

sponsabilidade à mistura. 
O "Dá-te Férias - Natal 2019" vai 

decorrer entre os dias 18 e 23 de 

dezembro (escalões infantil e juve-

nil) e nos dias 26 e 27 de dezembro 

(escalão júnior). 
Já o Mercado, durante o mês de 
dezembro, estará repleto de inici-
ativas. O "Mercado de Natal" terá 
início no dia 7, às 10h30, com uma 
Oficina Criativa de Decorações de 
Natal organizada com a LIPOR. As 
inscrições devem ser feitas entre 
3 e 6 de dezembro, para o e-mail 

mercadomunicipal@cm-pvarzim.pt . 
Esta oficina é limitada a dez lugares. 

No dia 14, às 10h30, irá realizar-se 
a "Cozinha ao Vivo - Almoço 
Solidário", evento promovido em 

parceria com a Proandi. 

No dia 21 de dezembro, às 10h30, 

a Capela Marta irá espalhar música 
por todos os pisos do edifício com 

um concerto de Natal. A música 

regressará a 28, às 10h30, com a 
Orquestra de Sopros da Escola de 

Música. 
Já em 2020, no dia 4 de janeiro, 

às 10h30, as Tricanas Poveiras vão 

Cantar as Janeiras. 
O Museu Municipal irá apresentar 

um conjunto de atividades integradas  

nas festividades da Quadra Na-
talícia, que se estendem de 6 de 
dezembro a 10 de janeiro de 2020. 
De 6 a 19 de dezembro e de 7 a 
10 de janeiro vão ser promovidas 

sessões do teatro de marionetas 
"Cantigas ao Menino". As sessões 
vão acontecer às terças, quartas e 
quintas-feiras, mediante marcação 
prévia, para grupos com mais de 24 

pessoas. Trata-se de uma peça de 
teatro alusiva à época natalícia, que 
retrata a festa e Ceia de Natal Povei-
ra, em que o público interage com 
os intervenientes do teatro, "Botan-
do as Cantigas ao Menino" utilizan-

do os tradicionais instrumentos mu-
sicais poveiros, como o reco-reco, 

tico-tico, os ferrinhos e as pinhas. 
O Museu Municipal apresenta os 

tradicionais presépios, de formato 

e características diversas, incluin-

do um presépio tradicional poveiro. 

Será também montada uma "A Ceia 
de Natal Poveira" na antiga cozinha 

do Solar, onde estarão patentes al-

guns aspetos e tradições de Natal 
do pescador poveiro. 
No dia 22 de dezembro, o Posto 

de Turismo "Torreões" vai receber 

o XXII Concurso "Delícia de Raba-

nada", a partir das 16h00. 
O concurso "Delícia de Rabanada", 
que visa a promoção do ex-librís da 

doçaria tradicional poveira, é um 

evento perfeitamente consolidado 

no programa de animação da época 

natalícia na Póvoa de Varzim. O seu 

objetivo tem sido, para além da con-

solidação da imagem e divulgação 

deste doce a nível local e nacional, 

promover a sua dinâmica comer-

cial, notando-se claramente, ao lon-

go dos últimos anos, um aumento 

significativo do número de estabe-

lecimentos que já têm a rabanada 

poveira na sua oferta. O mesmo 

fenómeno já é visível em restau-

rantes fora da Póvoa, o que é um 

excelente indicador da qualidade e 

versatilidade deste produto. 


