
 
 
 

 
 
 

Nota de imprensa / Press release 
 

 

 
 
 
 
 

1 # 1 

 

Largo do Município – Apartado 19  -  3781-909 Anadia  |  nif: 501 294 163 

tel: +351 231 510 730  |  fax: +351 231 510 739  |  e-mail: geral@cm-anadia.pt  
www.cm-anadia.pt    |    www.facebook.com/municipioanadia/ 

comunicacao.cmanadia@gmail.com 

 

 

 

AURORA CUNHA À CONVERSA NO MUSEU DO VINHO BAIRRADA, EM ANADIA 

Nova edição de “Quintas no Museu – Histórias de Vida”  

 

O ciclo de tertúlias “Quintas no Museu – Histórias de Vida”, promovido pela Câmara Municipal 

de Anadia, regressa ao Museu do Vinho Bairrada, no próximo dia 28 de fevereiro, pelas 21h30, com uma 

convidada muito especial: Aurora Cunha. 

Atleta portuguesa de corta-mato, meio-fundo e fundo, Aurora Cunha foi campeã mundial de 

estrada em três anos consecutivos (1984 a 1986), e conquistou as maratonas de Paris, Tóquio, Chicago e 

Roterdão, tendo representado Portugal em três Jogos Olímpicos. Atualmente, é presença assídua e 

empenhada em causas sociais e de promoção do desporto e da atividade física. Num serão que se prevê 

animado, Aurora Cunha irá partilhar factos e memórias que marcaram a sua vida e a sua carreira, 

muitas delas descritas na sua biografia “Uma vida de paixões”. A tertúlia será moderada pelo jornalista 

Teófilo Fernando. 

A terceira edição do ciclo de tertúlias “Quintas no Museu – Histórias de Vida” contará, tal como 

em 2018, com a presença de diversas personalidades oriundas de vários universos, desde a música ao 

desporto, passando pelo mundo empresarial, o jornalismo e a arte. A entrada é livre, mas limitada à 

capacidade da sala. 

A sessão do mês de março, agendada para dia 21, vai ser dedicada à vida e à carreira da grande 

diva do fado. No Museu do Vinho Bairrada estarão representantes da Fundação Amália Rodrigues/Casa-

Museu Amália Rodrigues, que desvendarão alguns episódios e curiosidades do percurso da grande 

fadista – registos de memória contados por alguns daqueles com quem Amália privou e que hoje 

preservam o acervo histórico desta figura maior do fado e da cultura portugueses. 

 
 
 

Nws_2019_032 / Anx: 1 imagem (.jpg) 

 

http://www.cm-anadia.pt/

