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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA APRESENTA 11.ª FEIRA DO LIVRO 

 

O Município de Anadia está a organizar a 11.ª edição da Feira do Livro, que se vai realizar no 

átrio da Biblioteca Municipal, de 23 de novembro a 23 de dezembro. O evento vai disponibilizar 

centenas de livros de várias editoras nacionais, com descontos especiais. Este ano, devido à 

pandemia de Covid-19, a Feira seguirá novas regras de segurança, que cumprem o plano de 

contingência da Biblioteca e as normas estipuladas pela Direção-Geral da Saúde. 

Esta iniciativa inclui o lançamento do livro “Lenda do nome Anadia”, agendado para as 15h do 

dia 28 de novembro. Trata-se de uma edição do Município de Anadia, composta por narrativa 

poética, ilustração e música. Ana Soares, Pedro d’Oliveira e Hugo Floro são os autores deste 

trabalho que conta, ilustra e canta uma lenda associada ao concelho de Anadia, em que Ana 

Dias, “vinhateira das melhores”, é a protagonista da história. Reza a lenda que esta mulher, 

“herdeira de vinhas preciosas”, produzia vinho “de sabor tão especial” que ganhou fama e que 

era muito procurado. Segundo a lenda, o nome Anadia deriva de Ana Dias, mulher que, em 

tempos idos, terá vivido neste concelho. O livro inclui ainda um “QR Code”, que dá acesso à 

canção intitulada “Ana Dias”. 

Promover o livro e a leitura no concelho de Anadia é o principal objetivo da Feira do Livro, que 

vai decorrer de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 19h, e, ao sábado, das 10h às 

13h e das 14h às 17h. 
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