O Natal é na FIL

Natalis regressa à FIL em simultâneo com a maior feira
indoor de diversões do país
Lisboa, 11 de Novembro de 2016 – Como todos os anos o ‘Natal é na FIL’, celebrando esta
quadra festiva e solidária com a Natalis, o grande mercado de N
Natal
atal de Lisboa e a Diverlândia, a
maior feira popular indoor do P
País, abrindo as portas à diversão no dia 7 de Dezembro. Em
ambiente natalício este
ste ano, a iniciativa ‘Natal é na FIL’, tem como Embaixadora, Maria Cavaco
Silva,, que cedeu uma mostra da sua coleção de presépios. Ricardo Carriço e Silvia Rizzo,
Rizzo figuras
do mundo artístico português, apadrinham o evento
evento, e vão, a par de outras caras conhecidas,
conhecidas
como Cuca Roseta e Fernando
nando Alvim, animar a Natalis mostrando-nos
nos os seus talentos de
“mestres-de-cerimónias”,, decorando cada um a sua mesa de Natal.

No mês em que se fazem os preparativos para o Natal, a FIL dá a oportunidade aos visitantes,
até ao dia 11 de Dezembro, de participar em actividades para toda a família, adquirir as
prendas mais originais e assistir, ainda, a momentos musicais. No âmbito da Responsabilidade
Social da Fundação AIP, a Natalis recebe cerca de 50 Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS) que, sem custos de participação, expõem na Natalis, aproveitando o evento não só
para promover as suas iniciativas, como para angariar fundos atr
através
avés da venda dos seus
s
produtos.

A Natalis, organizada pela FIL, Fundação AIP, divide
divide-se em três espaços:

Mercado de Natal – Um espaço multissectorial, alternativo ao comércio tradicional que se
distingue pela singularidade e criatividade dos produtos que poderão ser uns presentes
originais e personalizados.

Mercado de Chocolate – Um espaço para apurar os paladares e onde se pode também comprar
chocolate com as suas várias formas – presente tradicional do Natal – para além da
experimentação, aprendizagem e entretenimento, através de workshops, exposições temáticas
e show cooking.

Mercado Outlet – Um espaço distinto, marcado pela qualidade, participação de marcas, versus
preços
eços imbatíveis em produtos dos vários sectores.

FIL DIVERLÂNDIA – a maior feira popular indoor de Portugal
A FIL Diverlândia estará aberta também a partir do dia 7 de Dezembro e mantém-se
mantém até ao dia 1
de Janeiro e serão mais de 30 os equipamentos de diversão que farão as delícias dos mais
novos até aos mais crescidos a radicais
radicais.. Este ano a novidade é a pista de gelo, entre outros
divertimentos como a 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
ível HULK, Mega Dance, Simuladores de Jogos, Insufláveis ou
Trampolins. Destaca-se
se ainda a estreia dos últimos modelos europeus de carrinhos de choque
que circulam na maior pista da Europa com 800 m2.

A FIL será, nesta época, local privilegiado de encontro,, lazer e diversão entre toda a família e
amigos, onde os afectos conseguem parar o tempo. No primeiro dia, 7 de Dezembro,
Dezembro a entrada
é livre.

Mais informações em:

http://natalis.fil.pt/
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