
 
 
 

 
 
 

Nota de imprensa / Press release 
 

 

 
 
 
 
 

1 # 2 

 

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 

 

 

FEIRA DO AMBIENTE “ANADIA + VERDE” ABRE A 7 DE JUNHO 
Município sensibiliza para a defesa do ambiente e alteração de comportamentos 

 

A 4.ª Feira do Ambiente “Anadia + Verde” vai ter lugar nos próximos dias 7 e 8 de junho, na 

Praça Visconde de Seabra, na sede do concelho, numa organização do Município de Anadia, que, assim, 

reforçará a promoção dos produtos biológicos, das soluções ecológicas e da proteção do meio 

ambiente.  

O centro da cidade de Anadia vai acolher, durante os dois dias do certame, palestras e mesas-
redondas, workshops, ateliers, demonstrações, espetáculos, exposições, e outras ações de divulgação 
da atividade das entidades participantes, designadamente associações ligadas ao setor ambiental, 
estabelecimentos de ensino, viveiros, e empresas e produtores biológicos. Animação musical e 
atividades especialmente dedicadas aos mais novos (gincanas, karts e insufláveis) fazem também parte 
do programa. 

 
Na manhã de sábado, 8 de junho, será realizado um passeio interpretativo a um dos “ex-líbris” 

da cidade, o Monte Crasto, e também ao Montouro. Os interessados em participar deverão reunir-se, 
até às 10h00, junto ao "stand" do Município de Anadia, instalado no recinto da feira. 

 
No mesmo dia, o certame acolherá mais um encontro de automóveis elétricos, que vai 

decorrer a partir das 15h00. Na ocasião, a UVE irá explicar e demonstrar as vantagens e mais-valias 
deste tipo de veículos. 
 

O certame terá igualmente disponível um espaço de restauração, da responsabilidade da 

APPACDM de Anadia, para a qual reverterá a receita aí apurada. Aquela instituição social de 

solidariedade social servirá almoços e jantares biológicos, em cuja ementa não faltarão as sandes de 

leitão assado biológico. Uma das novidades vai ser a utilização de pratos e talheres biodegradáveis, mais 

ecológicos e amigos do ambiente. Também em estreia estarão cápsulas, de café biológico, totalmente 

orgânicas e biodegradáveis, apresentadas no passado mês de maio por uma empresa nacional, e cuja 

comercialização ainda não foi iniciada, prevendo-se que ocorra até final do corrente ano. Estas novas 

cápsulas são fabricadas em BioPBS, um material de base biológica e vegetal, constituído por cana-de-

açúcar, mandioca e milho. 

A realização da Feira do Ambiente “Anadia + Verde” é, para o Município de Anadia, uma 

oportunidade para sensibilizar a comunidade para a necessidade de uma alteração de comportamentos 

em prol do ambiente, e de incentivar a adoção de modos de produção mais amigos do ambiente, 

evitando o recurso a tratamentos com produtos químicos. Promover a produção e o consumo de 

produtos biológicos, dando-os a conhecer e exortando a população a consumir alimentos e vinhos 
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produzidos segundo métodos e técnicas que respeitam o meio ambiente, é também um dos objetivos 

deste evento.  

Serão dois dias dedicados à promoção da cidadania e da qualidade de vida da comunidade, que 

irão ainda proporcionar bons momentos de confraternização. Na sexta-feira, 7 de junho, o certame 

poderá ser visitado das 09h00 às 22h00, e, no sábado, dia 8, entre as 10h00 e as 23h00, sendo a entrada 

livre.  

 

Programa: 

Sexta-feira, dia 7 de junho 
9h30 – 10h30: Inauguração, com o espetáculo “Floresta Viva – Educação Florestal pela Arte” (Centro 
Escolar de Arcos) 
9h30 – 16h30: Visita das Eco-Escolas 
17h30: Palestra “Património histórico e natural do concelho”, por Nuno Rosmaninho e José Pais (tenda 
Anadia + Verde) 
20h00: Animação musical 
 
Sábado, 8 de junho 
10h00: Passeio interpretativo ao Monte Crasto e Montouro (encontro no recinto da feira) 
11h00: Hora do Livro – Biblioteca Municipal de Anadia (tenda Anadia + Verde) 
15h00: Passeio de veículos elétricos – UVE (início no recinto da feira) 
16h30: Workshop “Sobreiro e o ciclo da cortiça”, pela APCOR e Quercus (tenda Anadia + Verde) 
17h30: Mesa-redonda “Ambiente, agricultura e sustentabilidade”, com Patrícia Cardoso (Ervas do 
Casal), Valdemiro Pereira (Aidos da Vila), José Vieira (AFBV), Joaquim Lima (APCOR), Pedro Sousa 
(Quercus), e Albertino Oliveira (Sedacor) 
19h00: Animação musical 
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