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Comentário: 

  
Desfile de moda em Anadia 

As Beiras(24-10-2008) 

ACIB   
  
Desfile de moda em Anadia   
  
A ACIB - Associação Comercial e Industrial da Bairrada, no âmbito das actividades da candidatura 
ao MODCOM e em parceria com a Câmara Municipal de Anadia, organizou um desfile de moda do 
doncelho de Anadia, durante a segunda edição da Feira Social de Anadia, no pavilhão dos 
desportos da cidade.   
  
O objectivo desta iniciativa era divulgar a oferta do concelho, ao nível do vestuário, acessórios, 
cabeleireiro e maquilhagem como forma de apelar ao consumo no comércio local.   
  
O desfile, com coreografia de Pedro Campos, música de Vítor Cruz e apresentação de Marta 
Seabra e João Paulo, iniciou com uma Galeria Infantil seguindo-se da Sala Sete.   
  
A terceira loja a desfilar foi a Corazón com propostas mais jovens e arrojadas. As lojas M. Silva, que 
apresentaram um estilo mais clássico e casual.   
  
A Casa das Meias continuou com um estilo mais clássico, seguindo-se as Lojas Lamara também na 
mesma linha, mas com apontamentos mais casuais.   
  
Numa quebra da passagem de roupa, seguiu-se com propostas para o calçado da Sapataria 
Algazarra. A encerrar, desfilaram as noivas com as propostas do Atelier O Corpete. As modelos 
foram penteadas por Ana Marques Cabeleireiros, Cabeleireiros Opção, Iili Cabeleireiros e Selina 
Cabeleireiros, tendo sido maquilhadas por Diva Estética e Selina Cabeleireiros.   
  
Aliada ao desfile, a ACIB, em parceria com a Rede Social de Anadia, organizou a campanha 
"Todos juntos, o Social e o Comercial!", que tinha como objectivo fazer uma recolha de roupa 
ofertada pelos representantes do Comércio Tradicional de Anadia, com a finalidade de apoiar as 
crianças do Centro de Acolhimento Temporário da Santa Casa da Misericórdia de Sangalhos.   
  
Esta iniciativa contou ainda com a participação do C.A.D.I. - Centro de Atendimento e 
Desenvolvimento Integrado do Programa Escolhas promovido pela Santa Casa da Misericórdia de 
Anadia e do Clube de Ancas, com utentes e elementos da comunidade a desfilarem enquanto 
modelos, e com o patrocínio da Padaria/Pastelaria Santo António, da Malaposta, e da Barros 
Gráfica, de Amoreira da Gândara.   
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