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Alunos oferecem urn"Natal Diferente" nos hospitais 
A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa 
(AEFML) volta a organizar, este ano, o projeto `Natal Diferente'. 
A iniciativa consiste na distribuição de presentes de Natal, mas 
também palavras de conforto e, assim, um 'bocadinho de Natal' 
a todos os doentes - homens, mulheres e crianças - que, durante 
esta quadra, permanecem internados, afastados dos seus lares e 
famílias. O "Natal Diferente' acontece em vários hospitais do Região 
de Lisboa, nomeadamente H. Santa Maria, H. Pulido Valente, H. Prof. 
Doutor Fernando da Fonseca (Amadora/Sintra), H. Garcia de Orlo (Al-
mada), H. Dr. José de Almeida (Cascais) e H. S. Bernardo (Setúbal), 
bem como o H. Dr. Neli° Mendonça e H. dos Marmeleiros, no Ilha da 
Madeira. Saiba mais em http://site.aefmlpt  
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ARQUITEXTURAS Mercado Crafts 
& Design 
O Jardim da Estrela, em 
Lisboa, acolhe o Mercado 
Crofis & Design numa 
Edição Especial de Natal 
nos dias 5 e 6, 12 e 13 
e 19 e 20 de dezembro, 
das 10h00 às 18h00. 
Aqui pode comprar os 
presentes mais especiais 
para o quadra natalí-
cia. Longe dos filas. do 
azáfama e da confusão 
habitual da época, o 
segundo maior jardim de 
Lisboa recebe cerca de 
uma centena de projetos 
de autor nas áreas do 
design e do artesanato 
contemporâneo. 
A organização está a 
corgo de Arquitexturos -
Organização de Eventos 
com o apoio da JF da 
Estrela. Saiba mais em 
https://ww.facebook. 
com/mercadocraftsde-
sign  e http://instagram  
corrVcraftsanddesign 
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1.° Gala Solidária de Natal 
do IPO Lisboa 
No dia 8 de dezembro. às 21h30, as portas 
do Solão Preto e Prato do Casino Estoril 
abrem-se paro a 1.° Gala Solidário de Na-
tal Instituto Português de Oncologia (IPO) 
de Lisboa. Esto é uma iniciativa organi-
zada por Tomás Mello Breyner, um jovem 
sobrevivente de cancro que visa angariar 
fundos para finalizar o requalificação de 
uma ala deste hospital. Esto será uma 
noite de músico, humor e solidariedade. 
tendo como anfitrião o humorista Eduardo 
Madeira. Contará ainda com Luís Represas 
e Paulo Gonzo, Virgem Suta. ÁTOA e João 
Só e as atuações em formato de stand-up 
Comedy de Manuel Marques. Luís Filipe 
Borges, António Raminhos. Joel Rodrigues 
e Joana Machado. Bilhetes o partir de €20 
COM 100% das receitas do noite o reverter 
a favor do IPO Lisboa. Saiba mais em 
http://www.ipolisboa  min-saude.pt. 
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SEA LIFE Porto pinta o Natal de azul 
De 12 de dezembro a 6 de janeiro. o quadro natalício domino o ombi• 
ente nos aquários e a programação inclui o meigultio do 'Pai Natal dos 
Oceanos" Nos fins de semana antes do Natal, os 15h30. o Pai Natal 
vai mergulhar e nadar junto dos animais do SEA LIFE Porto Além disso. 
o Presépio subaquático, que é uma das atrações principais, lera alguns 
peixes especiais de Natal para serem descobertos. É o verdadeiro 
espírito natalício que, no SEA LIFE Porto, se celebra dentro de água e 
que convida o uma visita em família, paro conhecer os profundezas dos 
oceanos de uma forma especial 

Mercado de Natal em Alvaiade 
A fregt, „,,  , 1.1f v..1 do ano possadu vai toai iS,°,01r110f• 
se num lugar mágico, com a realização do Mercado de Natal de 11 
a 20 de dezembro dos 10h os 22h na Avenida ria Igreia e largo Frei 
• ,IPInto.Várias entidades locais - comerciantes casas regionais, 

iviações enfie. outros - acertaram o desafio de participar na amei° 
de um espaço único na capital As tradicionais laias do comercio local 
irão juntor•se barraquinbos, espaços com artesanato, momentos de 
iriimrr ode rua e muitas surpresas preparadas paro todos os riu:,  

.diorizom o espírito de partilha, os momentos em familia e n magia 
\iápria da época notafícia. 
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