
 

 

 
O NATAL É NA FIL, BY NATALIS.  
 
Um evento de Natal que inclui o Mercado de Natal, o Mercado Outlet, o Mercado do 

Chocolate e a FIL Diverlandia 

 

 

O Evento tem como objetivo, num ambiente natalício, proporcionar a aquisição  de prendas de 

Natal originais, a participação das famílias em atividades, a assistência a momentos musicais e 

outras. No âmbito da Responsabilidade Social da Fundação AIP, a Natalis acolhe Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (cerca de 60  IPSS que, sem custos de participação, 

anualmente expõem na Natalis, aproveitando o evento não só para promover as suas 

iniciativas, como para angariar fundos através da venda dos seus produtos) 

 

 

Data:               7 a 11 de Dezembro  

Local:              FIL – Parque das Nações 

Horário:          7 a 10 de Dezembro  - 15h00 / 23h00 ; 11 de Dezembro – 15h00 / 21h00 

Bilhete:           2,5 € ( possibilidade de ser open day, no dia 7 de Dezembro – a confirmar) 

 

 
Mercados by Natalis: 
 
Mercado de Natal  
Um espaço multissectorial, alternativo ao comércio tradicional que se se distingue pela 

singularidade e criatividade dos produtos que serão presentes originais 

 
Mercado de Chocolate 

Um espaço de aquisição de chocolate – presente tradicional do Natal - e também espaço para 

experimentação, aprendizagem e lúdico através de workshops, exposições temáticas e show 

cooking . 

 
Mercado Outlet 
Um espaço distinto do comércio local pela qualidade, participação de marcas,  versus preços 

imbatíveis em produtos dos sectores da Moda e Acessórios, Casa, Desporto, Livros, Brinquedos 

entre outros. 

 

 



 
 

 

FIL DIVERLÂNDIA  

 

A maior Feira popular indoor no país, 10.000 m
2
 de espaço coberto, equivalente a um campo 

de futebol, promete diversão e adrenalina.  

 

Serão mais de 30 equipamentos para várias fachas etárias, dos infantis aos mais radicais. Este 

ano a novidade é a pista de gelo, entre outros divertimentos - Montanha Russa Lagarta; Mega 

Pista de Carros de Choque, Pista de Carros de Choque Infantil, Carrocel Parisiense, Carrocel 

Família, Kanguru Louco XXL, High Energy, Matterhorn, o Incrível HULK, Mega Dance, 

Simuladores de Jogos, Insufláveis ou Trampolins. Destaca-se ainda a estreia dos últimos 

modelos europeus de carrinhos de choque que circulam na maior pista da Europa com 800 m
2
. 

 

Data:               7 de Dezembro a 1 de Janeiro 

Local:              FIL – Parque das Nações 

Horário:          15h00 / 23h00 ; 6ªs e Sábados 15h00 / 24h00 

 

Entrada Livre – Divertimentos a partir de 3 Divers (equivalente a 3 €) 

 

Condições especiais para participações agrupadas (escolas, juntas de freguesia, IPSS, etc…)  em 

dias úteis das 15h00 às 19h00-  com o valor de 1 Diver (equivalente a 1,00€)  


