Natal Cadima Shopping – Um espetáculo de Natal!!
Nova Friburgo, 06 de novembro de 2013.

Já é Natal, passamos por mais um ano de muito trabalho, conquistas e aprendizagens,
e enfim chegamos a tão esperada época que enche nossos corações de esperança e amor.
Assim é o Natal, quando nossa cidade, nossas casas e empreendimentos se voltam à
decoração, com um trabalho dedicado a essa data especial.
Aqui no Cadima o Natal não começa em novembro, toda a decoração tem início nos
primeiros meses do ano, e cada detalhe é cuidadosamente pensado, desde a atração principal
até o cronograma de montagem de decoração, iluminação, roupa de Papai Noel, enfim, tudo
isso é pesquisado e programado para que a cada ano todos se surpreendam.
O tema deste ano é o espetáculo, palavra que define esse tempo em que fervem as
ruas, os encontros entre amigos, familiares, e claro, as belas decorações que encantam a
todos. E o Natal do Cadima é assim, a cada ano surpreendendo com as inovações, seguindo
tendências dos maiores shoppings do Brasil, e este ano uma grande novidade, um projeto
pensado pela artista Angela Kramer e execução de Carlos Daudt, decorador que há muitos
anos trabalha com o Cadima.
Na atração principal na Praça Cadima Papai e Mamãe Noel dividem o palco, ou melhor,
a sala, onde a família Noel receberá as crianças para registrar o encontro com o Bom velhinho
e também escutar a belas histórias que a Mamãe Noel contará. Brincadeiras e músicas
também estão no roteiro deste espetáculo, e claro a decoração diferenciada que só
encontramos no aqui.
A decoração será inaugurada dia 16 de novembro, com apresentação do Coral da
Igreja Presbiteriana, às 18h. Já no sábado seguinte, dia 23 de novembro será a vez da Parada
de Natal, a famosa chegada do papai Noel com o desfile pela Avenida Alberto Braune. O
Colégio Mercês estará presente com apresentação da Banda e também do grupo de dança, e o
Papai Noel chega em destaque no carro dos Bombeiros. A saída para o desfile será do Centro
de Turismo, às 15h, e todos estão convidados!
A partir do dia 23 de novembro papai e mamãe Noel estarão presentes nos finais de
semana para as apresentações. Abaixo segue o cronograma de horários das apresentações:

Apresentações da Mamãe Noel
23 e 24 de novembro (sábado e domingo) – das 15h às 21h.
30 de Novembro e 01 de dezembro (sábado e domingo) – das 15h às 21h.
07 e 08 de dezembro (sábado e domingo) – das 15h às 21h.
14 e 15 de dezembro (sábado e domingo) – das 15h às 21h.
De 16 a 23 de dezembro – todos os dias, das 15h às 21h.
24 de dezembro – das 15h às 18h.
Papai Noel
Dias 23 de novembro a 17 de dezembro Segunda a sexta das 15 às 20h;
Sábado e domingo – 14h às 22h.
A partir do dia 18 de dezembro – Das 10h às 22h;
Dia 24de dezembro – Das 10h às 18h.
O Cadima Shopping fica na Rua Moisés Amélio, 17 – Centro, Nova Friburgo. Mais
informações pelo telefone 2523 8630.
Evento livre para todos os públicos
Horário de funcionamento do Cadima Shopping:
Segundas - Pça de Alimentação: das 12h às 22h / Lojas: das 13h às 22h
De Terça a Sábado - das 10h às 22h
Domingos e Feriados - Pça de Alimentação: das 12h às 22h / Lojas: das 14h às 20h.

