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FEIRA DA VINHA E DO VINHO DE ANADIA RESERVA AINDA MUITA ANIMAÇÃO 
 

David Carreira, Xutos & Pontapés, Xana Toc Toc e Marchas Populares 
 

A decorrer desde 22 de junho, em Anadia, no Vale Santo, a Feira da Vinha e do Vinho tem 

registado grande afluência de público e muita animação, superando as expetativas da organização. 

Destaque para as reações muito positivas dos visitantes no que respeita às alterações introduzidas no 

modelo do certame, nomeadamente em matéria de disposição e de organização das diferentes áreas da 

feira. 

Desde sábado, já passaram pelo palco principal “Anadia Capital do Espumante” José Cid, Sara 

Santini, Amor Electro, Os Quatro e Meia, Meninos da Sacristia com Luís Portugal, a cabo-verdiana Mayra 

Andrade, e Áurea. O cartaz promete ainda a presença, hoje, 29 de junho, de David Carreira, que fará a 

sua estreia no certame, seguindo-se a participação do DJ Ride. No sábado, será o regresso, há muito 

esperado, dos Xutos & Pontapés, banda que move gerações e que está a comemorar 40 anos de 

carreira. Para o último dia, 30 de junho, estão reservados dois momentos altos: à tarde, a partir das 

16h00, a atuação da Xana Toc Toc, que vai fazer a delícia da pequenada, e, à noite, o desfile e atuação 

das Marchas Populares de Vilarinho do Bairro, São Lourenço do Bairro, Avelãs de Caminho, Óis do 

Bairro, e Samel. Prolongar a festa pela noite dentro será a tarefa do DJ André Cardoso, na sexta-feira, e 

do DJ Moniz, no sábado. 

No Palco “Sentir Anadia”, localizado na área das tasquinhas, a animação continua a cargo das 

associações do concelho. Assim, no dia 28, a partir das 20h00, será a vez do Grupo Coral da Bairrada e 

dos 21 LiveBands. No dia seguinte, sábado, pelas 17h30, a Cross Company dará uma aula de Tabata, e, 

pelas 20h00, subirão ao palco InCantus – Grupo de Tocares e Cantares de Avelãs de Cima e o Grupo 

Folclórico de Pedralva “Região Bairradina”. Por fim, no domingo, dia 30, pelas 19h30, haverá “Aulas de 

Música em Anadia” e a atuação do Grupo de Cantares de Famalicão. 

De destacar também a área dedicada aos produtores/engarrafadores, onde estes promovem 

os seus produtos, nomeadamente os espumantes, e onde os visitantes poderão assistir a provas 
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comentadas de vinhos, realizadas por jornalistas da revista “Vinho Grandes Escolhas”, que decorrerão 

nos dias 29 e 30 junho, às 17h00 e às 18h00. 

Para os amantes da gastronomia, existem duas áreas de restauração, com tasquinhas e 

restaurantes, onde é possível apreciar algumas das principais iguarias regionais, acompanhadas pelos 

néctares bairradinos.  

Os bilhetes diários têm um custo de dois euros, com 50 por cento de desconto para os 

portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior. No domingo, as entradas serão livres.  

 
 
 
 

Nws_2019_201 / Anx: 1 imagem (.jpg) 

 

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

