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PROJETO “ANADIA – PAIXÃO PELO NATAL” PROMOVE CULTURA LOCAL ONLINE 

 

Este fim de semana, o Município de Anadia celebra a época natalícia com a apresentação 

online do projeto “Anadia – Paixão pelo Natal”. Esta iniciativa, organizada pelo Município de 

Anadia com coprodução do CineClub Bairrada, é constituída por três vídeos inteiramente 

dedicados à cultura anadiense. Associações culturais e artistas do concelho são os 

protagonistas dos três programas, publicados nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, às 21h, na 

página de Facebook do Município de Anadia (facebook.com/municipioanadia). 

Os vídeos do “Anadia – Paixão pelo Natal”, gravados em várias localidades do concelho de 

Anadia, incluem diversos momentos culturais, como dança, canto e teatro. Estas atuações, 

apresentadas via online, visam colmatar a ausência da tenda Anatália, que costumava ser 

instalada no centro da cidade de Anadia para atuações culturais de grupos do concelho, na 

época natalícia. Este ano, tal não aconteceu devido à pandemia de Covid-19. 

O projeto “Anadia – Paixão pelo Natal” inclui atuações de:  

- Manuel Flores; 
- Gaiteiros Os Katembas; 
- Associação Recuperar a Aldeia de Torres; 
- ADABEM – Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Mogofores; 
- Gaiteiros Pé d’Cepa; 
- InCantus – Associação Cultural e Recreativa de Cerca e São Pedro; 
- Rancho da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro; 
- Ballet Ginásio do Centro Social de Aguim; 
- Club de Ancas; 
- Grupo Recreativo e Cultural “O Baluarte”; 
- Grupo Artístico e Cultural “Os Rouxinóis”; 
- GROOVART – Academia de Artes; 
- Dança Jazz da Poutena; 
- Grupo de Bombos Bate Forte da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro; 
- Sons de Avelãs – Grupo de Cantares; 
- Grupo Folclórico "Olhitos da Bairrada"; 
- Biblioteca Municipal de Anadia – Hora do Livro; 
- Albano Jorge. 
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