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Dinamização do comércio local  
ANIMAÇÃO E PROMOÇÕES NO NATAL NA FACECO EM S. TEOTÓNIO 
 
Nos dias 7 e 8 de dezembro, a animação de Natal acontecerá no recinto de feiras e exposições, 

em S.Teotónio, numa iniciativa do Município, com o apoio da Junta de Freguesia, empresários 

e associações, com o objetivo de dinamizar o comércio local. Promoções, artesanato, 

gastronomia, música e animação infantil serão os ingredientes do “Natal na FACECO”, que terá 

entradas gratuitas. 

 

No domingo, dia 7 de dezembro, as atividades decorrerão entre as 13.00 e as 23.00 horas. 

Neste dia haverá lugar para momentos de animação musical com o grupo “Cavaquinhos do 

Mira”, grupo Coral “Canta S. Teotónio” e com o grupo “Tibornia”, também poderá participar 

no workshop de joalharia (pela CACO). Na segunda-feira, dia 8, as atividades decorrerão até às 

21.00 horas e haverá um espectáculo com o grupo de dança Hip Hop “Soul Beat” de S. 

Teotónio, animação musical com os grupos “Cantiga d’Outrora”, “Rock Nam Drome” e 

“Açordas, bem como um workshop de tecelagem (pela CACO). 

 

 

FESTIVAL DO MILHO E DO FEIJÃO 
  
Em simultâneo com o “Natal na FACECO”, o recinto de feiras e exposições, em S.Teotónio, irá 

receber também mais uma edição do Festival do Milho e do Feijão, uma iniciativa da Comissão 

Social da Freguesia de S. Teotónio, com o apoio do Município de Odemira e Junta de Freguesia 

de S. Teotónio. 

 

Nesta edição do Festival do Milho e Feijão a organização tem como causa social a angariação 

de fundos para remodelar uma casa na localidade de S. Miguel, freguesia de S. Teotónio, com 

vista à criação de um Centro Comunitário para apoio à população mais idosa, promovendo 

uma cidadania ativa e prevenindo a exclusão social. 

 

No domingo, dia 7, o programa conta uma desfolhada do milho, uma sessão de showcooking 

de Papas de Milho (pela vencedora do I Concurso de Papas de Milho) e a 2.ª edição do 

Concurso de Papas de  Milho. Para o dia 8, está agendado o 1.º Concurso de Feijoada, as 

inscrições poderão ser efectuadas na Junta de Freguesia no decorrer da Festival até às 16h. 

Nos dois dias haverá lugar para pinturas faciais e modelagem de balões e aulas de 30 minutos 

de fitness. 

 

O Vereador, 

 

(Ricardo Cardoso) 
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