Nota de imprensa / Press release

GRUPOS CORAIS OÁSIS E ADABEM ANIMAM ESPAÇO ANATÁLIA

A programação de Natal em Anadia prossegue no próximo fim de semana, com a animação no
espaço “Anatália”, onde atuarão, no dia 21 de dezembro, sábado, pelas 16h30, o Grupo Coral Oásis, e,
no dia seguinte, domingo, à mesma hora, o Grupo de Cantares da Adabem.
Em Anadia, a grande “Paixão pelo Natal” tem sido o “Snow Park”, que continua a atrair muitas
pessoas à cidade nesta quadra festiva. Neste espaço, para além da tradicional pista de gelo, os mais
novos podem ainda dar azo à sua criatividade brincando e fazendo tiro ao alvo com a neve que vai
“caindo”, assim como deslizar na rampa de “snowtubbing”.
Casa do Pai Natal, iluminação e enfeites, e a árvore de Natal “Anadia Capital do Espumante
Bairrada”, feita com garrafas de espumante, são outras das atrações que os visitantes poderão
encontrar na cidade de Anadia.

Natal no comércio local

Paralelamente, na sequência de uma parceria entre Município de Anadia e a ACIB, decorre,
até 1 de janeiro, o Sorteio de Natal do Comércio Local. Nas lojas aderentes, por cada 10 euros de
compras, é entregue ao comprador, no momento do pagamento, uma senha de participação que o
habilitará ao sorteio, num máximo de dez senhas por compra. As senhas, depois de devidamente
preenchidas, têm de ser depositada, na tômbola do sorteio, que se encontra junto à Casa do Pai Natal,
na Praça do Município. Serão atribuídos 30 prémios no valor de 150 euros cada.
Até ao dia 25 de dezembro, decorre também o Concurso de Montras de Natal. Este ano, a
novidade é que na elaboração das montras está a ser utilizada, obrigatoriamente, uma garrafa
“Magnum” de espumante. Disponibilizada aos comerciantes pela organização, a garrafa tem de ser
decorada e estar exposta na montra durante a quadra natalícia, até 5 de janeiro.
Os vencedores do Sorteio de Natal e do Concurso de Montras serão conhecidos no decorrer
do Concerto de Ano Novo e Reis, que irá decorrer no Cineteatro Anadia, no dia 10 de janeiro.
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