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Hora do Livro - 22 e 29 de junho
                         6 e 13 de julho

"Godzilla 2" M/12
21 e 22 de junho (21h30) 
"A vida secreta dos nossos bichos 2" VP  M/6
28 e 29 de junho (21h30) e 30 de junho (15h00)

CINETEATRO

ANADIA

 Tudo a postos para a 16.ª edição de “Anadia Capital do Espumante – Feira da Vinha e do 
Vinho”, o ponto de encontro da região no início de cada verão. De 22 a 30 de junho, todas as atenções 
voltam a convergir para o Vale Santo, em Anadia, onde, durante nove dias, e outras tantas noites, a 
descontração, a diversão e o convívio estarão garan�dos.

 Como é habitual, o certame aliará o trabalho à festa, juntando, num mesmo recinto, 
espetáculos para todas as idades e para todos os gostos, espaços de divulgação, expositores que dão 
a conhecer o dinamismo das empresas, das freguesias e das associações, a par de outros pontos de 
interesse e de animação. E, como não podia faltar, a degustação da nossa gastronomia e dos nossos 
vinhos. Aqui apostámos em renovados locais onde os comensais poderão juntar-se para desfrutar do 
melhor que Anadia e a Bairrada podem proporcionar.

 Bem assim, iremos dedicar às famílias o dia 30 de junho. Com entrada livre e uma 
programação especial, nesse domingo todos terão oportunidade de par�cipar numa grande jornada 
de festa, ajudando a encerrar o certame com chave de ouro.

 Por outro lado, a nossa feira reforça o seu empenho na defesa do meio ambiente, não só 
através da renovação, junto da ERSUC, do estatuto de “EcoEvento”, mas também graças à adesão ao 
“Programa Sê-lo Verde 2019”. Estão em causa a promoção e a adoção de boas prá�cas ambientais, 
que vão desde a abolição do uso do plás�co descartável, privilegiando o reu�lizável, até à redução, 
separação e recolha sele�va dos resíduos produzidos durante a feira. Acresce que a autarquia será 
financeiramente compensada em função das quan�dades que encaminhe para reciclagem, 
revertendo a verba angariada para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia. 
A vossa colaboração é, pois, imprescindível!

 Vamos estar, também, mais próximos de todos, disponibilizando acesso gratuito a Wi-Fi 
mediante registo, permi�ndo a receção de informações úteis.

 Estão, pois, criadas as condições para mais uma grande Feira da Vinha e do Vinho em Anadia.

 Aqui vos deixo o convite para se juntarem a nós nesta grande festa, que proporcionará 
inesquecíveis momentos de convívio, e que, mais uma vez, fará jus às nossas tradicionais artes de 
bem receber e de bem celebrar!

 No coração da Bairrada, brindemos a Anadia, Capital do Espumante!

 A Presidente da Câmara Municipal de Anadia

 Maria Teresa Belém Cardoso




