Nota de imprensa / Press release

RFM VISITA ANADIA COM EMISSÃO ESPECIAL
Anadia vai receber este domingo (6 de dezembro), entre as 10h e as 13h, a iniciativa “RFM
Sente Portugal no Natal”, organizada pela rádio RFM. A emissão é apresentada por Paulo
Fragoso e Ana Colaço e transmitida em direto, a partir de um estúdio instalado num camião
com decoração natalícia, que irá percorrer as principais artérias da cidade de Anadia, passando
ainda por Curia, Espairo, Malaposta e Famalicão.
Com esta iniciativa, a RFM promete espalhar a alegria do Natal por algumas ruas do concelho
de Anadia. Além de música, companhia e entretenimento, a RFM traz luzes, renas, neve e até o
trenó do Pai Natal. O programa vai ainda incluir uma atuação especial dos Anjos, banda com 21
anos de carreira. A “RFM Sente Portugal no Natal” vai também promover o concelho de Anadia
a nível nacional. Nesta emissão especial, serão convidados da RFM Maria Teresa Cardoso,
presidente da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, vice-presidente da Câmara
Municipal de Anadia, Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, e Pedro
Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal
Toda a emissão do programa será feita em andamento para que não haja aglomeramentos.
Apenas serão feitas algumas curtas paragens para entrada e saída de convidados. Pretende-se
que as pessoas assistam ao programa a partir de casa, à janela ou à porta, e/ou através da
frequência 91.7 FM. O percurso começa no Hotel Cabecinho e termina na Praça da Juventude,
em Anadia. Neste trajeto, prevê-se que o camião passe nas seguintes vias:
- Avenida Eng. Tavares da Silva (Anadia)
- Rua Fausto Sampaio
- Praça Visconde Seabra
- Praça do Município
- Rua do Mercado
- Avenida das Laranjeiras
- Travessa da Escola
- Rua São João
- Avenida 5 de Outubro
- Rua Aníbal São Pina
- Rua Américo Matos
- Rua Prof. Dr. Rodrigues Lapa
- Rua do Colégio Nacional
- Avenida 25 de Abril
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- Rua das Flores
- N1/IC2 (entre Curia e Malaposta)
- Avenida dos Plátanos (Curia)
- Rua das Tílias
- Rua dos Correios
- Rua Nova Curia
- Rua dos Plátanos
- Rua Principal (Espairo)
- Rua da Escola (Famalicão)
- Rua Chafariz
- Rua Carreira
- Rua Três-Arcos
- Rua da Igreja

Nws_2020_280

Praça do Município – Apartado 19 - 3781-909 Anadia | nif: 501 294 163
tel: +351 231 510 730 | fax: +351 231 510 739 | e-mail: geral@cm-anadia.pt
www.cm-anadia.pt | www.facebook.com/municipioanadia/
comunicacao.cmanadia@gmail.com

2#2

