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16.ª FEIRA DA VINHA E DO VINHO MOSTRA POTENCIALIDADES DE ANADIA E DA REGIÃO 

 
 

A 16.ª edição de “Anadia Capital do Espumante – Feira da Vinha e do Vinho” abre portas no 

próximo sábado, 22 de junho, pelas 16h00, no Vale Santo, na cidade de Anadia, proporcionando, até dia 

30, nove dias de muita festa, alegria e animação,. 

Entre os principais objetivos do certame está a promoção so que de melhor se faz no setor 

vitivinícola, bem como noutros domínios da economia local e regional, presente em mais de uma 

centena de expositores. 

O Município de Anadia volta a apostar forte na animação, apresentando um cartaz de “luxo” 

que levará ao “Palco Anadia Capital do Espumante” nomes como Xutos & Pontapés, José Cid, Amor 

Electro, Áurea, David Carreira, Mayra Andrade, Os Quatro e Meia, Meninos da Sacristia, que convidam 

Luís Portugal, e, no último dia, Xana Toc Toc.  

Após os concertos, a “festa” prolonga-se pela noite dentro com a atuação de DJ de renome 

nacional e internacional, nomeadamente Sara Santini, Ride, Nuno Piolho, ALG, The Boatman & the Disco 

Lizard, Christian M, Tiede, André Cardoso, e Moniz. 

O “Palco Sentir Anadia”, localizado na zona das tasquinhas e dedicado às associações do 

concelho, vai receber a Banda de Música de Anadia, a Tuna da Universidade Sénior da Curia, o Rancho 

Folclórico da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro, Sons de Avelãs, o Grupo Folclórico CSCR Paredes do 

Bairro, ADABEM, o Rancho Folclórico de Óis do Bairro – Olhitos da Bairrada, a Orquestra Desigual da 

Bairrada, GroovArte – Academia de Artes, escolas do concelho de Anadia, o Grupo Coral da Bairrada, 

LiveBands, Incantus – Grupo Tocares e Cantares da Freguesia de Avelãs de Cima, Cross Company, o 

Grupo Folclórico de Pedralva – Região Bairradina, e o Grupo de Cantares de Famalicão. 

O último dia do certame será dedicado à família e terá entrada gratuita. Durante a tarde, a 

atuação de “Xana Toc Toc” fará as delícias dos mais novos, enquanto a noite será preenchida com o 

desfile e atuação das Marchas Populares de Anadia.  A concentração dos marchantes está marcada para 

o Pavilhão Municipal de Anadia, seguindo-se o desfile pelas principais artérias da cidade até ao recinto 

da feira, onde as cinco marchas participantes – Vilarinho do Bairro, São Lourenço do Bairro, “Avelãs 

Cheia de Graça” (Avelãs de Caminho), Paróquia de Óis do Bairro, e Samel – se apresentarão. 

http://www.cm-anadia.pt/
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Os ingressos diários têm um custo de dois euros e o geral o valor de 12 euros. Os portadores 

dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior têm um desconto de 50 por cento. Os bilhetes podem ser 

adquiridos na Tesouraria do Município de Anadia, na Biblioteca Municipal de Anadia, no Museu do 

Vinho Bairrada, nas Piscinas Municipais, e na sede da Rota da Bairrada, na Curia. 

 

ESPAÇO DOS PRODUTORES BAIRRADA 

 

À semelhança das edições anteriores, os produtores/engarrafadores vão ter um espaço 

privilegiado no recinto - uma tenda gigante -, num outro enquadramento, onde terão a oportunidade de 

promover os seus produtos, nomeadamente no que respeita aos espumantes. Aí, o visitante é 

convidado a comprar uma “flûte”, por dois euros, que lhe dá acesso a seis provas. Pode, depois, adquirir 

senhas para mais provas, com um custo unitário de 50 cêntimos. 

Estarão presentes Quinta da Laboeira, Aliança Vinhos de Portugal, Anadiagro, Ataíde Semedo, 

Caves Arcos do Rei, Caves da Montanha, Caves Messias, Caves São Domingos, Caves São João, Gallius-

Vinhos, Lusovini – Vinhos de Portugal, Campolargo, Quinta das Bageiras, Pedro Guilherme Santos 

Andrade, Quinta da Mata Fidalga, e Quinta do Pingão. 

Ainda neste espaço, para além da degustação dos néctares da Bairrada, terão lugar provas 

comentadas de vinho, a cargo de jornalistas da revista “Vinho Grandes Escolhas”, agendadas para os 

dias 22, 23, 29 e 30 de junho, às 17h00 e 18h00. 

Estão ainda previstos dois “workshops” relacionados com o sector. O primeiro, no dia 27 de 

junho, pelas 19h00, será dedicado à medida “Diversificação de atividades nas explorações agrícolas”, 

pelo GAL Aveiro Sul; no segundo, no dia seguinte, pelas 19h00,  será apresentado o software VINUS, 

pela empresa RIS 2048. 

A gastronomia não foi esquecida pela organização. À semelhança dos anos anteriores, haverá 

um espaço próprio onde os milhares de forasteiros poderão degustar as principais iguarias da região, 

acompanhadas pelos vinhos da Bairrada. No recinto da feira estarão presentes três restaurantes e ainda 

10 tasquinhas exploradas por associações do concelho. 
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“SÊ-LO VERDE 2019” E “ECOEVENTO” 

Uma das novidades da edição deste ano da Feira da Vinha e do Vinho é o apoio do programa 

“Sê-lo Verde 2019”, decorrente da aprovação, pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da 

Transição Energética, de uma candidatura apresentada pelo Município de Anadia. Assim, serão 

implementadas no certame algumas regras de natureza ambiental, como a obrigatoriedade de uso, no 

recinto, de copos reutilizáveis, já que o programa estipula a não utilização de plástico descartável. Neste 

sentido, os visitantes vão ser convidados a adquirir copos e “flûtes” reutilizáveis, contribuindo para o 

objetivo de erradicar, do certame, o plástico descartável. 

Por outro lado, e à semelhança do que aconteceu na edição transata, a Feira da Vinha e do 

Vinho volta a ter a classificação de “Ecoevento”, na sequência de um protocolo com a ERSUC. Estão em 

causa objetivos como o incentivo à redução das quantidades de resíduos produzidos durante a feira, a 

separação de embalagens, e a recolha seletiva e encaminhamento, para reciclagem, das quantidades 

recolhidas. 

O Município de Anadia receberá, da ERSUC, um apoio ao evento que passará por proporcionar 

um conjunto de serviços que facultem a concretização dos objetivos enunciados, bem como um prémio 

pelo desempenho ambiental, em função das quantidades de resíduos entregues. Neste âmbito, o 

executivo municipal deliberou que a receita resultante da recolha dos resíduos seja atribuída, uma vez 

mais, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia. 

 

ATIVIDADES PARALELAS 

No âmbito da Feira da Vinha e do Vinho, terão lugar várias atividades paralelas, de índole 

social e desportiva, nomeadamente “O Social abraça Anadia!” (21 de junho), o 4.º Torneio Internacional 

de Basquetebol - Cidade de Anadia (21 a 23 de junho), as Finais Nacionais de Esgrima – Florete (22 e 23 

de junho), a segunda edição da “Anadia Wine Run” (23 de junho), a quarta etapa do 40.º Grande Prémio 

ABIMOTA (23 de junho), e uma sessão do “Movimento Sénior é Vida” (26 de junho). 

O Município de Anadia deixa um convite para uma visita à Feira da Vinha e do Vinho, 

desejando que, nestes nove dias, possam desfrutar do melhor que o concelho pode proporcionar. 
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