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MUNICÍPIO DE ANADIA ENTREGA PRÉMIOS DO SORTEIO DE NATAL 

 

O Município de Anadia, juntamente com a ACIB - Associação Comercial e Industrial da Bairrada, 

procedeu à entrega, no passado dia 14 de fevereiro, dos prémios, no valor de 150 euros cada, aos 30 

estabelecimentos comerciais contemplados no Sorteio de Natal do Comércio Local.  

O sorteio, que decorreu entre 1 de dezembro de 2018 e 1 de janeiro 2019, foi promovido pela 

autarquia em parceria com a ACIB, envolvendo mais de 300 estabelecimentos comerciais, das 10 

freguesias e uniões de freguesias do concelho. De salientar que o número de aderentes tem vindo 

paulatinamente a aumentar, de ano para ano, tendo abrangido, nesta sua terceira edição, praticamente 

todo o concelho. 

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, deixou uma 

palavra de apreço e de agradecimento aos estabelecimentos comerciais por terem correspondido a este 

desafio, sublinhando que o objetivo do município era o de “despertar o interesse” das populações locais 

para que façam as suas compras no comércio tradicional.  

A autarca mostrou-se ainda agradada com a adesão dos comerciantes ao Sorteio de Natal, 

referindo que “o número de participantes e a sua área geográfica têm vindo a aumentar todos os anos”, 

o que, no seu entender, “é um sinal positivo de que estamos no bom caminho”.  

Maria Teresa Cardoso deu ainda a conhecer que os apoios municipais às áreas de negócios são 

mais amplos, referindo-se aos benefícios concedidos aos jovens empreendedores, no âmbito do “Invest 

em Anadia”, domínio em que a autarquia já apoiou 26 projetos, nas diferentes áreas da economia local. 

Por outro lado, destacou os apoios à natalidade atribuídos às famílias do concelho, no valor de mil euros 

cada, devendo metade deste valor ser gasto em compras no comércio local do concelho. “É mais um 

contributo que o município dá para o comércio local”, afirmou ainda. 

http://www.cm-anadia.pt/
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Outra das ações deste ano foi a oferta de um pinheiro de Natal a cada uma das empresas que 

aderiu ao sorteio, tendo os responsáveis dos estabelecimentos sido desafiados a decorá-los de acordo 

com a sua criatividade. “Quisemos introduzir uma vertente mais verde e ambiental ao Natal”, sublinhou 

a edil anadiense. Os pinheiros estão agora a ser recolhidos e plantados em vários espaços públicos do 

concelho de Anadia. Aos “proprietários” está a ser entregue um certificado com a georreferenciação das 

respetivas árvores para que possam assim saber onde se encontram localizadas. 

O vereador Ricardo Manão, responsável pela área do empreendedorismo, salientou que, com 

estas ações, pretendeu-se “criar hábitos de consumo na população, bem como laços de fidelidade para 

com o comércio local”. 

Renato Almeida, representante da ACIB, elogiou a parceria estabelecida com o Município de 

Anadia, dando os parabéns pela realização deste tipo de ações, que, na sua ótica, “criam uma dinâmica 

positiva que valorizam o comércio tradicional e as terras onde se encontra instalado”.  

O Sorteio de Natal teve como objetivo dinamizar a economia local, por forma a que, cada vez 

mais, as pessoas efetuem as suas compras no comércio tradicional. 
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