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MAGIA DO NATAL ILUMINA ANADIA 

 

O Município de Anadia preparou um programa de animação de Natal, que vai decorrer entre os 

dias 4 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022.  

A magia do Natal chega a Anadia já este sábado (4 de dezembro), a partir das 15h, com a 

realização da já tradicional e animada Parada do Pai Natal. Duendes, fadas, renas e outras 

personagens, como a Branca de Neve e os sete anões, o Olaf e a princesa Elsa, o Mickey e a 

Minnie, e, entre outros, os três Porquinhos, vão animar o desfile, que percorrerá as principais 

ruas da cidade de Anadia. A marcha começa no Pavilhão Municipal de Anadia, passando por 

vários locais – Avenida 5 de Outubro, Rua Fausto Sampaio, Rua Seabra de Castro, Rua 

Alexandre Seabra, Rua Antero Feliciano Castilho, Praça do Município, Praça Visconde de 

Seabra, Rua Júlio Maia e Avenida das Laranjeiras – e terminando na Casa do Pai Natal, instalada 

no Parque Urbano de Anadia. A Casa do Pai Natal pode ser visitada nos dias 5, 8, 11, 12, 18 e 19 

de dezembro, aos sábados das 10h às 12h30 e das 15h às 21h, e aos domingos e feriado, das 

10h às 12h30 e das 15h às 19h. No Parque Urbano de Anadia é também possível visitar o 

Mercadinho de Natal. 

A inauguração das iluminações e enfeites luminosos de Natal nas principais ruas e rotundas da 

cidade acontecerá igualmente este sábado, por volta das 17h30. O programa inclui ainda 

momentos de animação de rua, a visita do Pai Natal a estabelecimentos do Pré-Escolar e do 1.º 

ciclo do Ensino Básico e a animação dos utentes das IPSS do concelho com um momento 

musical. 

O programa festivo abrange também o concerto “Requiem de Mozart”, protagonizado pelo 

Quarteto Santa Cruz, que se irá realizar na Igreja Paroquial de Arcos, no Vale Santo, a 8 de 

dezembro, a partir das 15h. Será um evento com entrada gratuita. 

Integrado ainda neste programa natalício, o Município de Anadia, em parceria com a 

Associação Comercial e Industrial da Bairrada, lançou o Sorteio de Natal do Comércio Local do 

Concelho de Anadia. Por cada 10 euros em compras, em lojas aderentes, o cliente recebe uma 

senha para participar no sorteio, que irá decorrer até ao dia 5 de janeiro de 2022, e que irá 

atribuir 100 prémios de 100 euros (cada). Estas senhas, depois de devidamente preenchidas, 

têm que ser depositadas na tômbola do sorteio, que se encontra localizada no hall de entrada 

do edifício dos Paços do Concelho. 

http://www.cm-anadia.pt/
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PROGRAMA – NATAL EM ANADIA 
 

 

- Parada do Pai Natal 

4 de dezembro, 15h 

Partida: Pavilhão Municipal de Anadia 

Chegada: Parque Urbano de Anadia 

 

- Animação de rua 

Anadia 

5, 8, 11, 12, 18 e 19 de dezembro 

Sábados – 15-21h 

Domingos e feriado – 15h-19h 

 

http://www.cm-anadia.pt/
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- Casa do Pai Natal 

Parque Urbano de Anadia 

5, 8, 11, 12, 18 e 19 de dezembro 

Sábados – 10h-12h30 / 15-21h 

Domingos e feriado – 10h-12h30 / 15h-19h 

 

- Mercadinho de Natal 

Parque Urbano de Anadia 

 

- Concerto “Requiem de Mozart” (Quarteto Santa Cruz) 

Igreja Paroquial de Arcos (Vale Santo, Anadia) 

8 de dezembro, 15h 

Entrada gratuita 

 

- Visita do Pai Natal às Escolas (Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico) 

 

- Natal nas IPSS com atuações do artista João Claro 

http://www.cm-anadia.pt/

