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MUNICÍPIO DE ANADIA ENTREGOU PRÉMIOS DO SORTEIO DE NATAL  
Clientes sorteados têm 150 euros em compras ao seu dispor 

 

A Câmara Municipal de Anadia, juntamente com a ACIB - Associação Comercial e Industrial da 

Bairrada, entregou a 30 comerciantes do concelho os prémios relativos ao Sorteio de Natal do Comércio 

Local de Anadia 2019, numa cerimónia que decorreu no passado dia 6 de fevereiro, no Salão Nobre dos 

Paços do Município. 

Esta iniciativa, promovida pelo Município de Anadia em parceria com a ACIB, envolveu mais de 

340 estabelecimentos comerciais, abrangendo as 10 freguesias e uniões de freguesia do concelho. 

Foram premiados 30 clientes, que podem agora fazer compras, até 150 euros, na loja onde, no decorrer 

da quadra natalícia, obtiveram os respetivos cupões, que foram sorteados no passado dia 10 de janeiro, 

por ocasião do Concerto de Ano Novo e Reis, que decorreu no Cineteatro Anadia. 

Na entrega, aos comerciantes, das verbas relativas a cada prémio, a presidente da Câmara 

Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, realçou a importância do sorteio enquanto estímulo para 

que os munícipes efetuem as suas compras no comércio tradicional, trazendo, dessa forma, mais-valias 

para a economia local. A autarca salientou o facto de o número de comerciantes aderentes continuar, 

paulatinamente, a aumentar, de ano para ano, o que, no seu entender, é um sinal muito positivo e de 

motivação para a continuidade desta iniciativa nos próximos anos. 

Fez ainda menção aos apoios e incentivos que o Município de Anadia tem vindo a atribuir, 

nomeadamente no âmbito do programa “Invest em Anadia”, aos jovens empreendedores do concelho, 

bem como o incentivo à natalidade em que metade do valor atribuído terá de ser despendido em 

estabelecimentos comerciais sitos no concelho de Anadia. 

Maria Teresa Cardoso rematou a sua intervenção deixando uma palavra de agradecimento a 

todos os estabelecimentos comerciais que participaram no sorteio, bem como à ACIB, pela parceria 

estabelecida com a autarquia para a concretização desta ação, sublinhando ainda o importante papel 

que os presidentes das juntas de freguesia tiveram na mobilização dos comerciantes, contribuindo para 

que o sorteio se torne cada vez mais abrangente.  
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