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NOTA DE

Os meses de estio chegaram e é tempo de levarmos a festa e o lazer para fora de portas, 
aproveitando as oportunidades que o esperado bom tempo nos pode proporcionar. 
É a época em que, ao nosso concelho, chegam familiares, amigos, turistas e outros visitan-
tes, e, com eles, encontros ou reencontros, novas e velhas amizades, momentos para 
sentir ou para “matar saudades”, enfim, ocasiões para desfrutar em pleno.
Em férias ou em trabalho, uma estadia em Anadia passa, habitualmente, por uma expe-
riência sensorial, no âmbito da gastronomia, dos vinhos, do espetáculo, do desporto, do 
património…
Nesta agenda, ajudamos quem busca tais experiências, complementando a informação 
disponibilizada noutros meios. Quem consulta estas páginas, encontra as mais diversas 
propostas de eventos, boa parte das quais promovida pelo Município de Anadia, mas 
muitas outras fruto da atividade das nossas freguesias e associações, bem como de 
outras entidades que aqui desenvolvem o seu trabalho, como é o caso das federações 
desportivas.
Aos que veem chegada a ocasião para um merecido descanso, fazemos votos para que 
tenham umas ótimas férias. Àqueles para quem o verão é sinónimo de azáfama redobrada, 
desejamos um bom trabalho. Mas a todos endereçamos um convite para que se juntem 
aos momentos de festa e de animação que Anadia tem à vossa espera.

Anadia, 4 de junho de 2019

A Presidente da Câmara Municipal de Anadia

Maria Teresa Belém Cardoso

Maria Teresa Belém Correia Cardoso
Presidente da Câmara Municipal de Anadia
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21 JUN - 31 JUL EM
 PERMANÊNCIA “O SOCIAL ABRAÇA ANADIA” Anadia - Pavilhão Municipal

1 - 26 JUL 08H30 – 18H00 FÉRIAS DESPORTIVAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO 
DE ANADIA – VERÃO 2019 Anadia 

1 - 26 JUL CURSOS INTENSIVOS DE NATAÇÃO Anadia - Piscinas Municipais

5 JUL 22H00 ÀS SEXTAS NA PRAÇA – KIMI DJABATÉ Anadia - Praça da Juventude

6 JUL 18H00 – 24H00 SARDINHADA DOS SANTOS POPULARES Óis do Bairro - Fonte de Óis do Bairro

6 JUL 18H00 CURIA · CONCERTOS NO PARQUE – ESPECIAL FOLK ANCAS 
–ANADIA, COM ESPIRAL Curia - Parque das Termas

6 JUL 21H30 CURIA · ANIMAÇÃO DE VERÃO – MARCHAS DOS SANTOS 
POPULARES

Curia - Anfiteatro do Edifício Dr. Luís 
Navega

7 JUL 16H00 CURIA · ANIMAÇÃO DE VERÃO  – GRUPO FOLCLÓRICO E 
CULTURAL DE PAREDES DO BAIRRO

Curia - Anfiteatro do Edifício Dr. Luís 
Navega

12 JUL 22H00 ÀS SEXTAS NA PRAÇA – MAGICAR Anadia - Praça da Juventude

13 JUL 21H30 CURIA · CONCERTOS NO PARQUE – FADO AO CENTRO Curia - Parque das Termas

13 JUL - 31 OUT “PERFEITA LIBAÇÃO - ART TRANSFORMING” EXPOSIÇÃO Anadia - Museu do Vinho Bairrada

14 JUL 16H00 CURIA · ANIMAÇÃO DE VERÃO – GRUPO FOLCLÓRICO DE 
PEDRALVA – REGIÃO BAIRRADINA

Curia - Anfiteatro do Edifício Dr. Luís 
Navega

17 JUL 10H30 MOVIMENTO SÉNIOR É VIDA! Anadia - Pavilhão Municipal

19 JUL 22H00 ÀS SEXTAS NA PRAÇA – ORQUESTRA DESIGUAL DA 
BAIRRADA Anadia - Praça da Juventude

20 JUL 21H30 CURIA · CONCERTOS NO PARQUE – FILIPE PINTO Curia - Parque das Termas

21 JUL 16H00 CURIA · ANIMAÇÃO DE VERÃO – RANCHO FOLCLÓRICO 
OLHITOS DA BAIRRADA

Curia - Anfiteatro do Edifício Dr. Luís 
Navega

26 JUL 22H00 ÀS SEXTAS NA PRAÇA – FANFARRA KÁUSTIKA 
(1.ª PARTE: QUINTETO WFIVE) Anadia - Praça da Juventude

26 - 28 JUL V FEIRA HISTÓRIA E TRADICIONAL DE VILARINHO DO 
BAIRRO Vilarinho do Bairro

27 JUL 21H30 CURIA · CONCERTOS NO PARQUE – SONS DE AVELÃS Curia - Parque das Termas

2 AGO 22H00 ÀS SEXTAS NA PRAÇA – MANUEL FLORES / FOUR2ONE Anadia - Praça da Juventude

3 AGO 15H00 – 24H00 FESTIVAL DE FOLCLORE Curia e Óis do Bairro

3 AGO 21H30 CURIA · CONCERTOS NO PARQUE – ROGÉRIO CHARRAZ Curia - Parque das Termas

9 AGO 22H00 ÀS SEXTAS NA PRAÇA – TUQTI QUARTET Anadia - Praça da Juventude

9 - 11 AGO CURIA · FESTA DO LEITÃO E DO ESPUMANTE Curia - Parque de Merendas

10 - 11 AGO CICLISMO – TAÇA NACIONAL DE ESPERANÇAS Torreira - Anadia / Curia

12 AGO DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE Anadia / Sangalhos

16 AGO 22H00 ÀS SEXTAS NA PRAÇA – DINA PINTO Anadia - Praça da Juventude

17 AGO 21H30 CURIA · CONCERTOS NO PARQUE – BLUE & WHITE 
STRINGS DUET Curia - Parque das Termas

18 AGO 16H00 CURIA · ANIMAÇÃO DE VERÃO – RANCHO FOLCLÓRICO DA 
CASA DO POVO DE VILARINHO DO BAIRRO

Curia - Anfiteatro do Edifício Dr. Luís 
Navega

23 AGO 22H00 ÀS SEXTAS NA PRAÇA – SÍNDROME B Anadia - Praça da Juventude

resumo / programação completa / julho / agosto / setembro / 2019
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EVENTOS FEIRAS / 
ROMARIAS

TEATRO / ARTES 
PERFORMATIVASEXPOSIÇÕES MÚSICA DESPORTO VINHO E

GASTRONOMIA
INFANTIL / 
JUVENIL BIBLIOTECA CINEMAFORMAÇÃO /

EDUCAÇÃO

24 AGO 21H30 CURIA · CONCERTOS NO PARQUE – INCANTUS Curia - Parque das Termas

29 AGO 22h00 ASTRONOMIA NO VERÃO Anadia - Biblioteca Municipal

30 AGO 18H30 CICLISMO DE PISTA – CAMPEONATOS NACIONAIS DE 
MADISON (ELITES MASCULINOS)   

Sangalhos - CAR Anadia / Velódromo 
Nacional

30 AGO 22H00 ÀS SEXTAS NA PRAÇA – THE FOUNDERS Anadia - Praça da Juventude

31 AGO 16H00 – 21H00 DESFOLHADA À ANTIGA COM FOLCLORE Óis do Bairro - Escola Primária

31 AGO 21H30 CURIA · CONCERTOS NO PARQUE – DR. ROQUE Curia - Parque das Termas

31 AGO – 1 SET CICLISMO DE PISTA – TROFÉUS INTERNACIONAIS Sangalhos - CAR Anadia / Velódromo 
Nacional

6 SET 22H00 ÀS SEXTAS NA PRAÇA – MENINOS DA SACRISTIA Anadia - Praça da Juventude

7 SET 21H30 CURIA · CONCERTOS NO PARQUE – CAMERATA JOANINA Curia - Parque das Termas

13 SET 22H00 ÀS SEXTAS NA PRAÇA – ANA TERESA ALMEIDA Anadia - Praça da Juventude

13 - 14 SET FESTIVAL ANADIA JOVEM Anadia - Vale Santo

14 - 15 SET 15H00 - 21H00 AQUI NA BAIRRADA – BEBER & SABOREAR Anadia - Pavilhão de Desportos

15 SET 14H00 6.º TORNEIO MUNICIPAL DE MALHA 2019 Anadia - Parque Urbano

20 SET 22H00 ÀS SEXTAS NA PRAÇA – ROB SALINGER BAND Anadia - Praça da Juventude

21 SET 21H30 “MONÓLOGOS DA VAGINA” – TEATRO Anadia - Cineteatro Anadia

23 SET 18H00 – 20H00 AULA ABERTA DE KARATE Anadia - Pavilhão de Desportos

24 SET 17H30 – 20H30 PISCINAS MUNICIPAIS – DIA ABERTO Anadia - Piscinas Municipais

25 SET 10H30 MOVIMENTO SÉNIOR É VIDA! Anadia - Pavilhão de Desportos

26 SET 11H00 – 12H00 A BRINCAR TAMBÉM SE APRENDE Anadia - Centro Escolar de Tamengos

27 SET 18H30 – 19H15 AULA DE BOOTCAMP Anadia - EcoParque

27 SET 21H00 MASTERCLASS DE VINHOS – HISTÓRICOS BAIRRADA / 
40 ANOS BAIRRADA Anadia - Museu do Vinho Bairrada

28 SET 09H30 PASSEIO PEDESTRE – ROTA DAS AVELÃS Avelãs de Caminho – Avelãs de Cima

29 SET 10H00 DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO Anadia - Praça da Juventude

11 JUN - 24 SET 16H00 A BIBLIOTECA NAS TERMAS DE VALE DA MÓ Vale da Mó - Buvette das Termas

6 JUL - 28 SET 11H00 HORA DO LIVRO Anadia - Biblioteca Municipal

21 SET 15H00 TEATRO DE FANTOCHES Anadia - Biblioteca Municipal

28 SET 11H00 CONTOS & FRALDAS Anadia - Biblioteca Municipal
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“O Social abraça Anadia”

Férias Desportivas e 
Culturais do Município de 
Anadia – Verão 2019 

21 JUNHO – 31 JULHO / EM PERMANÊNCIA

1 A 26 JULHO / 08H30 – 18H00 (2.ª A 6.ª FEIRA)

As instituições sociais do concelho decoraram as árvores 
da Avenida 25 de Abril, na cidade de Anadia, no âmbito 
da realização Feira da Vinha e do Vinho 2019, acolhendo 
solidariamente todos os visitantes.
Esta iniciativa integra o plano de ação 2019 da Rede 
Social de Anadia, e pretende dar a conhecer o trabalho das 
instituições em prol do bem-comum e do desenvolvimento 
social do concelho.

Mais informações em: www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

Visando ocupar, de uma forma salutar e enriquecedora, 
um mês das férias de verão de crianças com idades com-
preendidas entre os seis e os catorze anos, o Município 
de Anadia promove atividades nas áreas do desporto, am-
biente, cultura, multimédia, expressão artística, e noutros 
domínios de relevante interesse para as crianças e jovens.
Estas ações decorrerão em Anadia, no Complexo Despor-
tivo, Biblioteca Municipal, Cineteatro Anadia, Museu do Vi-
nho Bairrada, Parque Urbano e Ecoparque, e em Sangalhos, 
no Centro de Alto Rendimento / Velódromo Nacional.

Classificação etária: 6 – 14 anos
Preço: 25,00 € / semana

Inscrições - local e horário(s): Piscinas Municipais de 
Anadia, 09h00-21h00 (2.ª a 6.ª feira); 09h00-13h00 e 
15h00-20h00 (sábados)

Mais informações em www.cm-anadia.pt

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – PAVILHÃO MUNICIPAL

ANADIA
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Cursos Intensivos de Natação
1 - 26 JULHO (2.ª A 6.ª FEIRA)

A edição 2019 dos Cursos Intensivos de Natação contem-
pla um total de 20 sessões, com aulas às 17h45 e 18h30 
para crianças, e às 19h15 para adultos. Haverá aulas de 
Adaptação ao Meio Aquático, de Iniciação às Técnicas de 
Natação, e de Aperfeiçoamento das Técnicas Alternadas 
(Crol e Costas) e Simultâneas (Bruços e Mariposa). Tam-
bém disponíveis aulas de Aquafitness, Hidrobike, Treino 
Funcional e Cycling. 

Bilhetes – preço(s): crianças (dos 4 aos 14 anos): 32,00 € 
euros / adultos (a partir dos 15 anos): 48,00 €

ANADIA – PISCINAS MUNICIPAIS

Bilheteira – local e horário(s): 
Secretaria das Piscinas Municipais de Anadia
Segunda a sexta-feira: 09h00 - 21h00 / Sábado: 09h00 - 
13h00 e 15h00 - 20h00 

Condições especiais: Desconto para portadores dos car-
tões Anadia Jovem (20%) e Anadia Sénior (20%) 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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Às Sextas na Praça – Kimi 
Djabaté

Sardinhada dos Santos 
Populares

5 JULHO / 22H00

6 JULHO / 18H00 – 24H00

Músico e compositor, Kimi Djabaté nasceu em 1975, em 
Tabato (Guiné-Bissau), um centro de música tradicional 
mandinga. É considerado uma das ligações contemporâ-
neas à preciosa herança da música tradicional griot, que 
emerge com seus ancestrais na região ocidental de África.
Nascido no seio de uma família pobre, mas com grande 
sabedoria musical, aos três anos Kimi tinha no balafon 
(xilofone africano) o seu brinquedo. Aos oito, tornou-se 
fonte de rendimento para a família de pais griot, tocando 
em casamentos e batizados, e aos dez já estudava kora na 
aldeia vizinha, Sonako.
Interessou-se cedo também por outros estilos musicais 
como a dança local gumbé, o afrobeat nigeriano, a morna 
de Cabo Verde, e o jazz e o blues americanos. Tem três dis-
cos na bagagem - Teriké (2005), Karam (2009) e Kanamalu 
(2016) -, com excelentes críticas da imprensa internacional 
(Billboard, Financial Times, Boston Globe, entre muitos 
outros) e com excelentes resultados nas tabelas.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia e Club 
de Ancas

Vamos festejar os Santos Populares e as noites de festa e 
tradição num convívio com a população, em ambiente de 
arraial, com caldo verde e sardinha

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Rancho Folclórico Olhitos da 
Bairrada

ANADIA – PRAÇA DA JUVENTUDE

ÓIS DO BAIRRO – FONTE DE ÓIS DO BAIRRO
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Curia · Concertos no Parque 
– Especial Folk Ancas –
Anadia, com Espiral

Curia · Animação de Verão 
– Marchas dos Santos 
Populares

Curia · Animação de Verão  – 
Grupo Folclórico e Cultural 
de Paredes do Bairro

6 JULHO / 18H00 6 JULHO / 21H30

7 JULHO / 16H00

A partir do imaginário celta, o trio Espiral apresenta uma 
viagem sonora pelas músicas tradicionais da Irlanda, 
Escócia, Galiza e Bretanha, a par de composições próprias. 
O grupo Espiral traduz-se em emoções!

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia e Club 
de Ancas

Após a sua apresentação em Anadia, na “Feira da Vinha e 
do Vinho”, as Marchas dos Santos Populares desfilam na 
Curia.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia 

O Grupo Folclórico e Cultural de Paredes do Bairro - GFC 
Associação foi fundado a 11 de outubro de 2003, e, desde 
então, tem levado o folclore da Bairrada a todo o país.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

CURIA – PARQUE DAS TERMAS CURIA – ANFITEATRO DO EDIFÍCIO DR. LUÍS NAVEGA

CURIA – ANFITEATRO DO EDIFÍCIO DR. LUÍS NAVEGA
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Curia · Animação de Verão 
– Grupo Folclórico de 
Pedralva – Região Bairradina 
14 JULHO / 16H00

O Grupo Folclórico de Pedralva – Região Bairradina foi 
fundado a 2 de novembro de 1976, e encontra-se filiado na 
Federação de Folclore Português.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

CURIA – ANFITEATRO DO EDIFÍCIO DR. LUÍS NAVEGA

Às Sextas na Praça – 
Magicar

Curia · Concertos no 
Parque – Fado ao Centro

12 JULHO / 22H00 13 JULHO / 21H30

Após um interregno de mais de 20 anos, os Magicar têm 
vindo a recuperar o tempo perdido, realizando diversos 
espetáculos que permitem não só recordar os tradicionais 
bailes que se realizavam na região, mas também dar a co-
nhecer aos mais novos a música de um grupo que marcou 
uma geração.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

Prestigiado grupo do Centro Cultural - Casa de Fado de 
Coimbra / Associação Cultural e Artística do Centro, cuja 
sede, no mítico Quebra-Costas, em Coimbra, foi distinguida 
pelo jornal britânico “The Guardian” como um dos 15 locais 
de visita obrigatória em Portugal. Com uma atividade inten-
sa, o grupo mantém digressões no país e no estrangeiro. 
O trabalho associativo contempla ainda a apresentação de 
fado ao vivo, todos os dias do ano, no Quebra-Costas, bem 
como a “Escola de Fado e Guitarra Portuguesa”, a “Oficina 
de Construção de Instrumentos”, e edições relacionadas 
com o fado de Coimbra.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – PRAÇA DA JUVENTUDE CURIA – PARQUE DAS TERMAS
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“PERFEITA LIBAÇÃO - ART TRANSFORMING” 
Exposição
13 JULHO – 31 OUTUBRO

O desafio é levar a arte ao espumante Bairrada… O objetivo 
é a criação de um rótulo para uma garrafa… Nesta exposi-
ção coletiva de arte contemporânea, reúnem-se trabalhos 
inéditos de 50 artistas plásticos de referência nacional que, 
com liberdade criativa, os recriam sob a forma de rótulos, 
dando uma nova vida a garrafas de espumante Bairrada, 
que igualmente integram esta mostra.

Horários: 10h00-13h00 / 14h00-18h00 (3.ª a 6.ª feira); 
11h00-19h00 (fins de semana e feriados). 

ANADIA - MUSEU DO VINHO BAIRRADA
Entrada: 1,00 €
Gratuito até os 12 anos, inclusive.
Desconto 50% para portadores dos Cartões Anadia Jovem 
e Anadia Sénior.

+ 6 anos

Mais informações em www.cm-anadia.pt

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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Às Sextas na Praça – 
Orquestra Desigual da 
Bairrada

Curia · Concertos no 
Parque – Filipe Pinto

19 JULHO / 22H00

20 JULHO / 21H30

Nascida em 2015, a Orquestra Desigual da Bairrada 
ODB – Associação fez a sua estreia nesse mesmo ano, 
no Cineteatro Anadia. É constituída por 20 elementos de 
idades diversas, que executam instrumentos musicais 
diferenciados, fazendo justiça ao nome DESIGUAL. O reper-
tório é muito diversificado, procurando a interpretação de 
canções actuais e de cantores/compositores adaptados ao 
perfil da Orquestra. Tem como diretor musical o professor 
Tiago Martins, a quem se devem os arranjos musicais.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

A sua música pop-rock e a singularidade em palco são ca-
racterísticas reconhecidas de Filipe Pinto, vencedor da 3.ª 
edição do programa “Ídolos”. Colocando as suas emoções 
à flor da pele neste espetáculo ao vivo em ambiente inti-
mista, o músico do Porto oferece aos seus fans algumas 
canções acústicas.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – PRAÇA DA JUVENTUDE

CURIA – PARQUE DAS TERMAS

Movimento Sénior é Vida! 
17 JULHO / 10H30 

O Movimento Sénior é Vida! proporciona aos seniores e 
a pessoas com incapacidade de instituições sociais do 
concelho e da comunidade a realização de atividade física 
em infraestruturas desportivas e espaços ao ar livre do 
concelho. 
Criada pelo Município de Anadia em 2012, esta iniciativa 
conta atualmente com a participação de cerca de 200 
pessoas. 

Classificação etária: + 65 anos e pessoas com incapaci-
dade 

Entrada livre, mas sujeita a marcação até à véspera da 
sessão (telf. 231 510 486) 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – PAVILHÃO MUNICIPAL
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Às Sextas na Praça – 
Fanfarra Káustika 
(1.ª parte: Quinteto WFive)Curia · Animação de Verão 

– Rancho Folclórico Olhitos 
da Bairrada

26 JULHO / 22H00

21 JULHO / 16H00
Eletrizante, inovadora e extasiante, a Káustika é uma banda 
de originais oriunda de Águeda. Composta por músicos 
formados nas mais diversas áreas da música, é um projeto 
que funde várias sonoridades e estilos de forma única e 
inovadora. Ao som da Káustika, independentemente do 
local do espetáculo, o destino é sempre incerto, mas a 
viagem, essa, é garantida.
1.ª parte: Quinteto W5. W: Violinos & Violoncelos. Five: 
Carolina, Daniela, Inês, Maria e Raquel.
Alunas ou ex-alunas no Conservatório de Música de Águeda, 
partilham do pop ao clássico, com muita elegância. E mos-
tram como é possível, com a música, fazer as pessoas felizes!

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

Fundado em 1982, em Óis do Bairro, o Grupo Folclórico 
Olhitos da Bairrada, com cerca de 60 elementos, reproduz 
fielmente os costumes do concelho e da região, cantando 
e dançando temas de outrora, e envergando os trajes de 
trabalho e domingueiro.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – PRAÇA DA JUVENTUDE

CURIA – ANFITEATRO DO EDIFÍCIO DR. LUÍS NAVEGA
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Curia · Concertos no 
Parque – Sons de Avelãs

V Feira História e Tradicional 
de Vilarinho do Bairro

27 JULHO / 21H30

26 - 28 JULHO 

“Sons de Avelãs” é um grupo de música tradicional, com 15 
anos de existência, apadrinhado pela Junta de Freguesia 
de Avelãs de Caminho, com o apoio da Casa do Povo.
Composto atualmente por 20 elementos, entoa cantigas 
tradicionais das várias províncias de Portugal, fazendo-nos 
recuar no tempo. Nas suas músicas, são retratadas as vi-
vências comuns do povo português, ajudando simultanea-
mente a preservar e a divulgar a nossa história, tradições 
e costumes.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

Aventure-se em mais uma viagem medieval por terras de 
Vilarinho do Bairro: comeres e beberes nas tasquinhas, 
“Fernão Mendes Pinto” – teatro, “Arabina” – serpentes e 
outros animais, torneio de armas apeado, e acampamento 
medieval. E ainda: ranchos folclóricos, marchas populares, 
animação musical.

Entrada livre.

Mais informações em www.facebook.com/vilarinhodobairro

Entidade(s) responsável(is): Freguesia de Vilarinho do 
Bairro / Bombarda

CURIA – PARQUE DAS TERMAS

VILARINHO DO BAIRRO
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Às Sextas na Praça – 
Manuel Flores / Four2One 

Festival de Folclore

2 AGOSTO / 22H00

3 AGOSTO / 15H00 – 24H00

“Às Sextas na Praça” continua a dar vida à Praça da 
Juventude, em Anadia, com a atuação de diversos artistas, 
às sextas-feiras à noite, de junho a setembro.
Neste espetáculo, o primeiro a subir ao palco será Manuel 
Flores, cabendo ao grupo “Four2One” fazer a segunda parte 
do concerto.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia 

Curia - Largo Dr. Luís Navega
15H00 – Receção aos grupos 

Óis do Bairro:
19H00 – Jantar-convívio com grupos participantes
21H00 – Desfile (entre o Largo do Freixo e a Escola Primária)
22H00 – Atuação dos grupos de folclore:

Olhitos da Bairrada (Óis do Bairro – Anadia)
Grupo Folclórico de Alcainça (Mafra)
Rancho Folclórico Terras de Geraz (Viana do Castelo)
Rancho Folclórico do Pinheiro (Chamusca)
Grupo Etnográfico da Gafanha da Encarnação (Aveiro)

Com bar e comes e bebes

Mais informações em www.facebook.com/olhitos.dabairrada.73

Entidade(s) responsável(is): Rancho Folclórico Olhitos da 
Bairrada

ANADIA – PRAÇA DA JUVENTUDE

CURIA E ÓIS DO BAIRRO



www.cm-anadia.pt

acontece
emanadia

17

AG
OS

TO

Curia · Concertos no 
Parque – Rogério Charraz Às Sextas na Praça – Tuqti 

Quartet 

Curia · Festa do Leitão 
e do Espumante

3 AGOSTO / 21H30

9 AGOSTO / 22H00

9 - 11 AGOSTO 

KM 4.0 é o título da digressão que leva, a todo o país, o 
novo espetáculo de Rogério Charraz & Os Irrevogáveis. O 
pretexto é o seu mais recente disco – “Rogério Charraz 
4.0” –, o quarto da carreira e o primeiro registo ao vivo, 
editado em outubro passado. Trata-se de uma viagem pelo 
passado, presente e futuro de um dos cantautores mais 
talentosos da sua geração, que assim assinala o seu 40.º 
aniversário de vida.
Km 4.0 leva ao Parque da Curia canções como “Porto de 
Abrigo”, “Grito Vagabundo”, “Põe de lado o GPS”, ou “O 
Submarino Irrevogável”.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

Portador do “calor das ondas sonoras brasileiras”, Tuqti 
Quartet integra Vitória Wilkens na voz, Nino Costa na gui-
tarra, Rogério Pitomba na bateria, e Fausto Lessa no baixo 
elétrico. O seu repertório baseado em grandes nomes da 
bossa nova, leva-nos a uma “viagem laboral ao Brasil”.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

O Parque de Merendas será o palco para três dias de 
animação, onde o leitão e o espumante se juntam à música 
(sexta-feira - C. S. Band, sábado - Lily & Primos, domingo - 
Banda ICE) e ao ciclismo (sábado – passeio de cicloturis-
mo, domingo – VIII Circuito da Curia / Taça Nacional de 
Esperanças).

Entrada livre.

Mais informações em www.uftamengos-aguim-oisbairro.pt

Entidade(s) responsável(is): União das Freguesias de Tamen-
gos, Aguim e Óis do Bairro

CURIA – PARQUE DAS TERMAS

ANADIA – PRAÇA DA JUVENTUDE

CURIA – PARQUE DE MERENDAS
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Ciclismo – Taça Nacional 
de Esperanças
3.ª prova - Prémio Anadia Capital do 
Espumante
4.ª prova - VIII Circuito da Curia

10 - 11 AGOSTO 

A prova de sábado, dia 10, em linha e com uma extensão 
de 127 km, terá partida na Torreira, pelas 13h00, e, após 
cruzar diversos concelhos da região de Aveiro, entra em 
Anadia, mais concretamente em S. João da Azenha, por 
volta das 14h30. A chegada à meta, no Monte Crasto, em 
Anadia, está prevista para as 16h20.
No dia 11, domingo, a estância termal da Curia será o 
ponto de partida, e também de chegada, do oitavo circuito 
com o seu nome. Nesta prova em circuito fechado, com 
início pelas 15h00, os jovens ciclistas terão de percorrer 
seis vezes um trajeto de 15 km que os levará a Mata, Horta, 
Ribafornos, Vilarinho do Bairro, Bolho, Casal, Póvoa do Gar-
ção, Arinhos, e Tamengos, até à meta instalada na Avenida 
dos Plátanos, na Curia.

Entrada livre

Mais informações em www.fpciclismo.pt

Entidade(s) responsável(is): Federação Portuguesa de 
Ciclismo e Associação de Ciclismo da Beira Litoral

TORREIRA – ANADIA / CURIA

Dia Internacional da 
Juventude
12 AGOSTO

O Município de Anadia celebra o Dia Internacional da 
Juventude, oferecendo, em equipamentos de cultura e de 
desporto da autarquia, diversas atividades às crianças e 
aos jovens portadores do Cartão Anadia Jovem. 
- 10H00 / Sangalhos - Centro de Alto Rendimento de Anadia 
/ Velódromo Nacional:  aula de karaté (acompanhada por 
técnicos da Seleção) e observação “in loco” das atividades 
que decorrem na pista de ciclismo.
- 14H30-21H00 / Anadia - Piscinas Municipais: entrada 
gratuita.
- 21H30 / Anadia - Cineteatro Anadia: filme “Toy Story 4” VP 
(M/6), com entrada livre para crianças, jovens e respetivos 
acompanhantes.
- 10H00-13H00 e 14H00-19H00 / Anadia – Biblioteca 
Municipal: os jovens, com idades entre os 12 e os 30 anos, 
podem obter gratuitamente o Cartão Anadia Jovem.

Mais informações em: www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA / SANGALHOS
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Às Sextas na Praça – Dina 
Pinto 

Curia · Concertos no 
Parque – Blue & White 
Strings Duet16 AGOSTO / 22H00

17 AGOSTO / 21H30
Dina Pinto, natural de Anadia, é cantora há 20 anos, tendo 
iniciado o seu percurso em grupos de jovens e em bandas 
de bares e de animação de eventos. A sua paixão pelo Fado 
despontou há, sensivelmente, mais de uma década, quando 
gravou alguns fados para uma editora. Emergiu, então, um 
interesse em conhecer melhor este estilo tão português e 
uma vontade de interpretar novos temas e de partilhar esta 
paixão com o público.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

A dupla de violinistas Blue & White Strings Duet é consti-
tuída pelos irmãos Hugo e Inês Lima, que, desde que têm 
memória, partilham a mesma paixão: tocar violino. E, assim, 
trazem aos “Concertos no Parque” sons celestiais mistura-
dos com as mais variadas músicas que todos conhecemos, 
apresentando também a sua produção própria, com um 
registo muito peculiar e distinto. Do pop-rock ao clássico e 
ao jazz, os Blue & White levam-nos, neste concerto, a uma 
grande viagem musical.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – PRAÇA DA JUVENTUDE

CURIA – PARQUE DAS TERMAS

Curia · Animação de Verão 
– Rancho Folclórico da 
Casa do Povo de Vilarinho 
do Bairro
18 AGOSTO / 16H00

É com a atuação do Rancho Folclórico da Casa do Povo 
de Vilarinho do Bairro que terminam, na Curia, as tardes 
domingueiras de folclore da edição 2019 da “Animação de 
Verão” em Anadia.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

CURIA – ANFITEATRO DO EDIFÍCIO DR. LUÍS NAVEGA
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Às Sextas na Praça – 
Síndrome B 

Curia · Concertos no 
Parque – InCantus

23 AGOSTO / 22H00

24 AGOSTO / 21H30

Fundada em 2017, “Síndrome B” é uma banda de Anadia que 
se dedica à interpretação de “covers” musicais.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia 

InCantus é um grupo essencialmente de caráter solidário, 
que tem como grande objetivo a divulgação das raízes cultu-
rais da freguesia de Avelãs de Cima, do concelho de Anadia, 
no âmbito da música”, e dando vida a um “repertório que já 
caiu em esquecimento”, trabalhando-o “de modo a reacender 
memórias”. Ligado à Associação Cultural e Recreativa de 
Cêrca e São Pedro, o grupo é constituído por elementos 
oriundos das várias aldeias da freguesia de Avelãs de Cima.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – PRAÇA DA JUVENTUDE

CURIA – PARQUE DAS TERMAS
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Ciclismo de Pista - Campeonatos Nacionais de Madison 
(Elites Masculinos)
30 AGOSTO – 18H30

17H00: Abertura do Velódromo 
17H00-18H15: Treinos Oficiais 
18H30-19H20: Final 25km

Entrada livre

SANGALHOS – CAR ANADIA / VELÓDROMO NACIONAL
Mais informações em www.fpciclismo.pt

Entidade(s) responsável(is): Federação Portuguesa de 
Ciclismo
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Às Sextas na Praça – The 
Founders
30 AGOSTO / 22H00

The Founders é uma banda de covers, originária de Anadia, 
formada em janeiro de 2018 por cinco jovens: Simão Castro, 
Dinis Costa, Francisco Neto, Gabriel Pinto e Luís Monteiro.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – PRAÇA DA JUVENTUDEAstronomia no Verão 
29 AGOSTO / 22H00

Aproveitando as noites de Verão para conhecer o Universo, 
esta atividade permitirá a observação de corpos celestes, 
com a ajuda de um telescópio e sob orientação do astróno-
mo José Matos. 
Aberto a toda a população, com idade superior a seis anos, 
o evento terá início na sala polivalente da biblioteca, onde se 
falará dos “50 anos da chegada do homem à Lua”. Em segui-
da, e já no exterior, será realizada uma sessão de observação 
com recurso a telescópio, em que os participantes terão 
oportunidade de contemplar os planetas Júpiter e Saturno. 

Entrada livre.

Mais informações em: www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Rede de Centros Ciência Viva / 
Associação de Física da Universidade de Aveiro / Município 
de Anadia

ANADIA – BIBLIOTECA MUNICIPAL
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Curia · Concertos no 
Parque – Dr. Roque
31 AGOSTO / 21H30

Dr. Roque é um personagem que toca ao vivo desde 2007. 
Depois de vários projetos musicais dos quais fez parte, 
acabou por adotar o formato a solo. Passa pelos originais 
e acaba por ficar pelas versões de músicas que lhe diziam 
algo, que tinham uma história que podia ser sua ou das suas 
ficções. Dr. Roque acabou por ser a consequência natural 
desta terapia mental e necessidade física, sendo o “consul-
tório musical” uma boa maneira de partilhar este estado de 
espírito com os “pacientes” que resolvem partilhar as noites 
em que a banda sonora fica a seu cargo. Quase sempre, a 
“medicação” é acústica, mas por vezes tem uma dosagem 
mais elétrica e com alguns loops sonoros à mistura. Os 
temas passam pelo pop, rock, country, folk, punk, revival, 
alternativo, indie, e garage, entre outros.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

CURIA – PARQUE DAS TERMAS

Desfolhada à antiga com 
folclore
31 AGOSTO / 16H00 – 21H00

Vamos recordar a desfolhada tradicional (corte do milho e 
desfolhada realizada à noite), com a participação do grupo 
folclórico da casa e de um grupo convidado.

Programa:
16H00 – Ida a terra, para colher o milho
17H30 – Colocação do milho na eira (junto à escola)
18H00 – Jantar
20H30 – Atuação dos “Olhitos da Bairrada”
21H00 – Escarpelada 
21H30 – Atuação de grupo folclórico convidado
Ementa: 
Sabores da aldeia
Sopa e Feijoada

Entrada livre

Mais informações em www.facebook.com/olhitos.dabairrada.73

Entidade(s) responsável(is): Rancho Folclórico Olhitos da 
Bairrada

ÓIS DO BAIRRO – ESCOLA PRIMÁRIA
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Ciclismo de Pista - Troféus Internacionais 
UVP-FPC 120 anos 
Anadia Cidade do Desporto

31 AGOSTO – 1 SETEMBRO

Classe C2
Elites Masculinos e Femininas, U23 Masculinos
Seleções nacionais, equipas UCI de pista e equipas (Equipas 
portuguesas – equipas Continentais, equipas de Clube).

Entrada livre

SANGALHOS – CAR ANADIA / VELÓDROMO NACIONAL
Mais informações em www.fpciclismo.pt

Entidade(s) responsável(is): Federação Portuguesa de 
Ciclismo
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Às Sextas na Praça – 
Meninos da Sacristia
6 SETEMBRO / 22H00

Originários de Mogofores, os Meninos da Sacristia deram os 
primeiros passos musicais junto do público universitário de 
Coimbra, no início dos anos 90. Nessa década, participaram 
no Festival RTP da Canção (1997) e começaram a acompa-
nhar José Cid como banda de apoio. “Os sons contagiantes 
do disco-sound dos anos 60 e 70 e das músicas mais 
emblemáticas e conhecidas de qualquer dance party, são o 
elemento mais marcante desta banda de animação pura. Nas 
suas apresentações podemos ouvir os mais variados estilos 
musicais, interpretados de uma forma muito própria, passan-
do por outros mais atuais, até momentos de grande animação 
com os mais famosos temas da música portuguesa”.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – PRAÇA DA JUVENTUDE

Curia · Concertos no Parque 
– Camerata Joanina
7 SETEMBRO / 21H30

Avondano, Bocherinni, Purcel e Vivaldi, entre outros composito-
res, são algumas das propostas para ouvir no último dos “Con-
certos no Parque” de 2019. Chegam-nos pela mão da Camerata 
Joanina que se estreou em Coimbra, na Biblioteca Joanina, a 
2 de maio de 2010, com as Sinfonias de Salzburg de W. A. Mo-
zart. Desde então, o grupo, que é formado, essencialmente, por 
instrumentos de corda, tem-se desdobrado em atuações, e, nos 
últimos anos, vem apresentando projetos de ópera e programas 
orquestrais. Desenvolve ainda um trabalho de especialização 
em música antiga, utilizando instrumentos da época.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

CURIA – PARQUE DAS TERMAS

Às Sextas na Praça – 
Ana Teresa Almeida
13 SETEMBRO / 22H00

A anadiense Ana Teresa Almeida iniciou a sua formação 
musical aos 10 anos em guitarra clássica, tendo também 
integrado, desde essa idade, vários corais como soprana, 
em especial, o Cluny Vox, no Colégio Nossa Senhora da As-
sunção. Em representação deste, venceu o Festival Nacional 
Juvenil da Canção, em 1998. 
Miguel Martins e João Tomé, naturais de Viseu, estudaram 
guitarra portuguesa e guitarra clássica no Conservatório 
Regional de Viseu, onde, em 2017, terminaram o 8º grau. 
Começaram juntos a acompanhar fado com 14 anos.
Está prometida uma noite de Fado de Lisboa, repleta de 
saudosismo e emoção, mas também de sorrisos e diversão!

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – PRAÇA DA JUVENTUDE
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Festival Anadia Jovem
13 - 14 SETEMBRO 

O Festival Anadia Jovem pretende assinalar o final das 
férias e marcar o regresso às aulas com muita música 
e alegria. Este evento teve a sua primeira edição em 
setembro de 2014, e enquadra-se no conjunto de ações de 
apoio à juventude dinamizadas pelo Município de Anadia, 
no âmbito do programa “Sentir Anadia”. 

Sexta-feira
23H00 – BÁRBARA BANDEIRA
00H30 – Dj Pedro Moniz & Dj Rafael Barandas
Sábado:
15H00 – 19H00 - Torneio Paintball

ANADIA – VALE SANTO
22H30 – Bairrada Krew
23H30 – PROFJAM
01H00 – DJ André Cardoso

Em permanência: Feira de Artes

Entrada livre. 

Mais informações em: www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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Aqui na Bairrada – Beber & Saborear
14 – 15 SETEMBRO / SÁB.: 15H00 - 21H00 / DOM.: 15H00 – 20H00

“Aqui na Bairrada - Beber & Saborear”: a região promove-
-se dentro de portas, num evento enogastronómico que 
pretende dar a conhecer o que de melhor se faz na região 
da Bairrada em matéria de vinhos e de gastronomia.
A entrada é gratuita, mas quem quiser provar os néctares 
da Bairrada terá de adquirir o copo do evento, que tem um 
custo de três euros.
O programa prevê a realização de duas provas de vinhos 
comentadas – uma a 14 e outra a 15 – pelo crítico de 
vinhos Luís Ramos Lopes, da revista “Vinho Grandes 
Escolhas”. No 13 de setembro, a manhã será dedicada à 
realização do “Concurso de Vinhos e Espumantes Bairra-

ANADIA – PAVILHÃO DE DESPORTOS
da”, acontecendo a divulgação dos resultados e a entrega 
de prémios durante a tarde do dia seguinte, no recinto do 
certame.
“Aqui na Bairrada” conta com o apoio do Turismo do Centro 
de Portugal.

Entrada livre.

Mais informações em: www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Comissão Vitivinícola da Bair-
rada / Associação Rota da Bairrada / Município de Anadia
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6.º Torneio Municipal de 
Malha de Anadia 2019 
15 SETEMBRO / 14H00 

Depois da fase de apuramento em cada freguesia, que 
decorre de junho a agosto, realiza-se a final inter-freguesias 
que determinará a equipa vencedora do torneio.

Entrada livre 

Mais informações em: www.cm-anadia.pt 

Entidade (s) responsável(is): Município de Anadia e Juntas 
de Freguesia

ANADIA – PARQUE URBANO

Às Sextas na Praça – Rob 
Salinger Band
20 SETEMBRO / 22H00

Nasceu na Bairrada um fruto baquiano, o pequeno rebento 
de uma polinização com castas vindas do Douro e além-
-mar. Assim surgiu a Rob Salinger Band, numa conversa 
informal entre Fernando Amaral Gomes (bateria) e Rob Car-
taxo (voz e guitarra). “Havemos de tocar juntos, um dia… 
essas coisas Americanas.” Encaixando o piano e hammond 
inimitável do Reinaldo Costa, fermentado com o ‘special 
mosto’ do “Rei Artur” Alexandre José, com a âncora rítmica 
do “Sultão do Sub-Grave” Joel Maia (baixo), estavam 
reunidas as condições para um ‘néctar de Dionísio’ bem 
vintage. Sim, ‘vintage’… aquele cheirinho a ‘saudade’ de 
uma época mais simples. Uma viagem no tempo, nos sons 
e recordações, revisitando os êxitos do country, rock`n`roll 
e blues, bebendo da “fonte da juventude” o elixir da vida.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – PRAÇA DA JUVENTUDE

Aula aberta de Karate
23 SETEMBRO / 18H00 – 20H00

No primeiro dia da edição 2019 da Semana Europeia do 
Desporto, a população terá acesso a uma aula aberta 
de karate, com o apoio do NKS – Núcleo de Karate de 
Sangalhos.

Participação gratuita 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – PAVILHÃO DE DESPORTOS
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“Monólogos da Vagina” – teatro
21 SETEMBRO / 21H30

“Monólogos da Vagina” reúne pequenos textos que lidam 
com a experiência feminina, abordando assuntos como 
sexo, prostituição, imagem corporal, amor, violação, 
menstruação, mutilação genital feminina, masturbação, 
nascimento, orgasmo, os vários nomes comuns para a 
vagina ou simplesmente como uma parte física do corpo 
feminino. Um tema recorrente em toda a peça é a vagina 
como uma ferramenta de capacitação feminina e a personi-
ficação máxima da individualidade.
Todos os anos, um novo monólogo é adicionado para 
destacar uma questão atual que afeta as mulheres em todo 
o mundo. Em 2003, por exemplo, Ensler, a autora, escreveu 
um novo monólogo chamado “Under the Burqa”, sobre o 
sofrimento das mulheres no Afeganistão sob o domínio 
dos talibãs. Em 2004, Ensler escreveu “They Beat the Girl 
Out of My Boy”, isto após entrevistar um grupo de mulheres 
cuja identidade de género diferia de seu género atribuído 
à nascença. 

ANADIA – CINETEATRO ANADIA
Histórias divertidas, cruas e reais que desvendam um pou-
co mais do desconcertante universo feminino. Com Júlia 
Pinheiro, Paula Neves, e Joana Pais de Brito.

Classificação etária: + 16 anos 

Bilhetes / preço(s): 12,00 €
50% desconto para crianças e portadores dos cartões 
“Anadia Jovem” e “Anadia Sénior”

Bilheteira – local e horário(s): 
Cineteatro Anadia: sextas-feiras e sábados, das 20h00 às 
23h00, e no dia do espetáculo, a partir das 14h00 / postos 
BOL / www.bol.pt 

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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Piscinas Municipais – Dia 
Aberto
24 SETEMBRO / 17H30 – 20H30

No segundo dia da edição 2019 da Semana Europeia 
do Desporto, a população terá acesso livre às Piscinas 
Municipais de Anadia.

Participação gratuita 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – PISCINAS MUNICIPAIS

Movimento Sénior é Vida! 
25 SETEMBRO / 10H30 

O Movimento Sénior é Vida! proporciona aos seniores e a pes-
soas com incapacidade de instituições sociais do concelho e 
da comunidade a realização de atividade física em infraestru-
turas desportivas e espaços ao ar livre do concelho. 
Criada pelo Município de Anadia em 2012, esta iniciativa conta 
atualmente com a participação de cerca de 200 pessoas.
Esta primeira sessão da edição 2019-2020 decorre no 
âmbito da Semana Europeia do Desporto.

Classificação etária: + 65 anos e pessoas com incapacidade 

Entrada livre, mas sujeita a marcação até à véspera da 
sessão (telf. 231 510 486) 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – PAVILHÃO DE DESPORTOS

Aula de Bootcamp
27 SETEMBRO / 18H30 – 19H15

Um treino que combina variados exercícios e promove o es-
pírito de grupo é o que espera os nossos “soldados” no final 
de mais um dia da Semana Europeia do Desporto 2019.

Participação gratuita 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – ECOPARQUE

A brincar também se 
aprende
26 SETEMBRO / 11H00 – 12H00

Na Semana Europeia do Desporto, levamos o programa “A 
brincar também se aprende” a mais um recreio escolar, para 
aí ensinar e dinamizar “jogos de ontem e de hoje” e propor-
cionar momentos de divertida e saudável convivência.

Acesso restrito à comunidade educativa do CET.

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – CENTRO ESCOLAR DE TAMENGOS
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Passeio pedestre – Rota 
das Avelãs 
28 SETEMBRO / 09H30

No programa da Semana Europeia do Desporto não poderia 
faltar uma caminhada, desta feita através da “Rota das 
Avelãs”, em território das freguesias de Avelãs de Caminho 
e de Avelãs de Cima.

Ponto de encontro: Igreja Paroquial de S. Pedro (Avelãs de Cima).

Participação gratuita 

Mais informações em: bit.ly/2WnNz7j

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia / Juntas 
de Freguesia de Avelãs de Cima e de Avelãs de Caminho

AVELÃS DE CAMINHO – AVELÃS DE CIMA

Dia Mundial do Coração
29 SETEMBRO / 10H00 

É com uma caminhada e uma aula de fitness que Anadia 
comemora o Dia Mundial do Coração, procurando alertar 
para a importância da atividade física e desportiva e de um 
estilo de vida ativo para um melhor coração. 
Esta ação decorre no âmbito da edição 2019 da Semana 
Europeia do Desporto.

Participação gratuita 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia e Funda-
ção Portuguesa de Cardiologia

ANADIA – PRAÇA DA JUVENTUDE

MasterClass de Vinhos – 
Históricos Bairrada / 
40 anos Bairrada
27 SETEMBRO / 21H00 

Em dia de comemoração do 16.º Aniversário do Museu do 
Vinho Bairrada, o Município de Anadia dá início ao segundo 
ciclo de “Masterclasses de Vinhos”, uma iniciativa dirigida 
a quem pretenda adquirir, ou aprofundar, saberes enófilos e 
técnicos relacionados com a identidade de diferentes tipos 
de vinhos e regiões vitivinícolas.
Nesta sessão, coordenada pela Confraria dos Enófilos da 
Bairrada, serão apreciados alguns “Históricos Bairrada”, 
vinhos emblemáticos que marcaram a vida desta região 
entre 1979 e 2019. 

Classificação etária: + 18 anos 

Entrada gratuita, mas limitada a 40 pessoas, mediante 
ordem de inscrição (reserva de 15 inscrições para técnicos 
e especialistas em enologia e/ou agronomia, viticultura, 
ou com trabalho técnico específico na área, em caves e 
adegas, e ou com produtores-engarrafadores). 

Inscrições: museuvinhobairrada.m.anadia@gmail.com 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

ANADIA – MUSEU DO VINHO BAIRRADA
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Teatro de Fantoches
21 SETEMBRO / 15H00

Dramatização de uma história infantil com recurso a 
fantoches. 
Uma forma dinâmica e divertida de viajar pelo mundo da 
fantasia.

Entrada livre. 
Local: Sala Infanto-Juvenil.
As crianças devem estar sempre acompanhadas pelo 
adulto responsável.

CRIANÇAS DOS 3 AOS 6 ANOS

Contos & Fraldas
28 SETEMBRO / 11H00

Momento de interação entre bebés, pais e o objeto livro.
É proporcionado um primeiro contacto com o mundo das 
histórias, de forma afetiva e lúdica.

Entrada gratuita. 
Local: Bebeteca. 
As crianças devem estar sempre acompanhadas pelo 
adulto responsável.

BEBÉS DOS 6 AOS 24 MESES

A Biblioteca nas Termas 
de Vale da Mó
11 JUNHO - 24 SETEMBRO / 16H00
Cinememória: 11 junho e 27 agosto
Ateliers: 25 junho e 13 agosto
Saber +: 9 julho e 24 setembro
Leituras sem Idade: 23 julho e 10 setembro
Rota dos Livros: em permanência

Hora do Livro
6 JUL - 28 SET / 11H00
CRIANÇAS DOS 3 AOS 10 ANOS 
Novas personagens infantis, bem como as suas aventuras, 
irão ser reveladas aos nossos pequenos leitores, aos 
sábados, pelas 11h.

Datas:
6,13, 20 e 27 de julho
7, 14, 21 e 28 de setembro

Entrada livre. 
Local: Sala infanto-juvenil. 
As crianças devem estar sempre acompanhadas pelo 
adulto responsável.

A participação nestas atividades (excetuando a “Hora do Livro”) implica inscrição, até à quinta-feira anterior à data da 
sua realização, no Balcão de Atendimento da Biblioteca, pelo telefone 231 519 090, ou através de geral@bm-anadia.pt.
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Cineteatro Anadia
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Cineteatro Anadia

CONTACTOS
Urbanização Montouro, 3780-243 Anadia
Tel.: 231519040 
Email: cineteatro.m.anadia@gmail.com
http://www.cm-anadia.pt

Coordenadas GPS:
40º 25’ 48” N 
08º 26’ 37” W

BILHETEIRA
6ª feira e sábado: 20h00 – 23h00
Domingo: 14h00 – 16h00
NB: A abertura ao domingo tem carácter excecional.

O levantamento dos bilhetes para os espetáculos com 
entrada gratuita apenas poderá ser feito no próprio dia do 
espetáculo, no horário de funcionamento da bilheteira.

OUTROS LOCAIS DE VENDA
Bilheteira online em https://cineteatroanadia.bol.pt
Postos BOL
Lojas FNAC, Worten, CTT e outras inseridas na rede de 
bilheteiras online. 

DESCONTOS
Aplicáveis nos eventos com essa menção.
Destinam-se, geralmente, aos portadores dos cartões 
“Anadia Jovem”, “Anadia Sénior” e a crianças (menores de 
12 anos).

COMPRA ONLINE
Para efetuar a compra online, através da BOL, deve iniciar a 
sessão na plataforma (www.bol.pt).
Selecione o botão “comprar”, de acordo com o espetáculo 
desejado, e escolha os lugares que pretende, de acordo 
com a disponibilidade.
Após este procedimento, e se reunir os requisitos para 
usufruir de desconto, indique, no setor referente ao “Tipo 
de Bilhete”, se possui “Cartão Anadia Jovem”, “Cartão 
Anadia Sénior” ou “Criança” (caso se aplique).
Por último, e para finalizar a compra, selecione o modo de 
pagamento, o qual poderá ser efetuado através do “MB 
WAY”, “Cartão de Crédito”, “Código de Oferta”, “Multibanco” 
e “PAYPAL”. 

RECOMENDAÇÕES AO PÚBLICO 
Não é permitida a entrada após o início do evento.
Não é permitido o consumo de comida ou bebida no 
interior da sala em dias de espetáculos.
Não é permitido fumar em qualquer espaço interior do 
Cineteatro Anadia.
Durante os eventos, é obrigatório desligar o telemóvel e 
outras fontes de sinais sonoros,.
Não é permitida a entrada de objetos volumosos que 
ponham em causa a segurança e o conforto do público.
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FUNDO SOCIAL
Apoio financeiro mensal destinado a auxiliar os agregados 
familiares desfavorecidos, numa lógica de atuação que 
visa a autonomização desses agregados, minorando a sua 
dependência face à subvenção, e promovendo a sua inclusão.

COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM 
MEDICAMENTOS
Prevê a atribuição de um benefício anual a munícipes 
desfavorecidos, com idade igual ou superior a 60 anos 
ou que sejam pensionistas por invalidez, destinado a 
comparticipar despesas com medicamentos.

MELHORIA HABITACIONAL
Consiste na atribuição de apoios, sob a forma de prestação 
de serviços ou outras, a agregados familiares desfavorecidos, 
residentes em habitações que não reúnam as condições 
mínimas de habitabilidade ou de acessibilidade.

APOIO AO ARRENDAMENTO URBANO PARA FIM 
HABITACIONAL
Consiste na atribuição de um benefício para apoio ao 
pagamento da renda, destinado a agregados familiares 
desfavorecidos.

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A 
ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
Benefício monetário elegível para estudantes que estejam 
matriculados ou inscritos no ensino superior para frequência 
de cursos, devidamente homologados, que confiram 
os graus académicos de técnico superior profissional, 
licenciatura ou mestrado, ministrados em estabelecimentos 
de ensino públicos ou privados, em Portugal.

BENEFÍCIO À NATALIDADE
Medida intitulada “Nascer Anadiense”, destinada a 
incentivar a natalidade, através da atribuição de um apoio 
destinado a compensar as despesas em bens e serviços 
considerados indispensáveis ao desenvolvimento de 
crianças nascidas ou adotadas no concelho de Anadia.

REGULAMENTO E REQUERIMENTOS DISPONÍVEIS EM:
 www.cm-anadia.pt (Serviços > Ação Social > Benefícios 
Sociais)

Regulamento Geral de Ação Social do Município de Anadia 
(edital n.º 692/2018, publicado no DR 2.ª Série - n.º 145, de 
30 de julho de 2018)

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE AÇÃO 
SOCIAL:
Segundas-feiras, das 14h00 às 17h00, no Centro Cultural 
de Anadia

Município de Anadia - Benefícios Sociais
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Contactos

MUNICÍPIO DE ANADIA
Praça do Município
3780-215 Anadia
Telef.: 231 510 730
E-mail: geral@cm-anadia.pt
www.cm-anadia.pt
www.facebook.com/municipioanadia

Horários:
Funcionamento
Segunda a sexta -feira: 08h30 - 12h30 e 14h00 - 17h00 
Atendimento:
Segunda a sexta -feira: 08h30 - 12h30 e 14h00 - 16h00 

AÇÃO SOCIAL
Rua do Centro Cultural de Anadia
Vale Santo
3780-311 Anadia
Telef.: 231 510 484 / 6
E-mail: redesocial.m.anadia@gmail.com

Horário (atendimento sem marcação):
Segunda-feira: 14h00 - 17h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA 
Rua das Sobreiras 
3780-297 Anadia 
Telef.: 231 519 090 
E-mail: geral@bm-anadia.pt 
www.bm-anadia.pt 

Horários: 
Segunda a sexta -feira: 10h00 - 13h00 e 14h00 - 19h00 
Sábado: 10h00 - 13h00 e 14h00 - 17h00

CINETEATRO ANADIA
Montouro
3780-243 Anadia 
Telef.: 231 519 040 
Email: cineteatro.m.anadia@gmail.com 

Horário da bilheteira:
Sexta-feira e sábado: 20h00 - 23h00 
Domingo: 14h00 - 16h00 
NB: A abertura ao domingo tem carácter excecional.

MUSEU DO VINHO BAIRRADA
Avenida Eng.º Tavares da Silva
3780-203 Anadia
Telef.: 231 519 780
E-mail: museuvinhobairrada.m.anadia@gmail.com

Horários: 
Terça a sexta -feira: 10h00 - 13h00 e 14h00 - 18h00 
Sábado, domingo e feriados: 11h00 - 19h00
Encerra à segunda-feira

COMPLEXO DESPORTIVO DE ANADIA
Montouro
3780-243 Anadia
Telef.: 231 510 320
E-mail: piscinas.m.anadia@gmail.com

Horários:
Piscinas, ginásio, hidromassagem, campo de futebol de 7 
e courts de ténis:
Segunda a sexta-feira: 09h00 - 21h00
Sábado: 09h00 - 13h00 e 15h00 – 20h00
Sauna
Segunda a sexta-feira: 17h00 - 21h00
Sábado: 17h00 – 20h00
Encerra ao domingo e feriados

PAVILHÃO DE DESPORTOS DE ANADIA 
Montouro
3780-243 Anadia
Telef.: 231 510 320
E-mail: piscinas.tecnicos.m.anadia@gmail.com

Horários (sala de squash):
Terça e quinta-feira: 19h00 - 21h00

ESTÁDIO  MUNICIPAL
ENG.º SÍLVIO HENRIQUES CERVEIRA 
Montouro
3780-243 Anadia
Telef.: 231 510 320
E-mail: piscinas.tecnicos.m.anadia@gmail.com

PAVILHÃO MUNICIPAL DE ANADIA
Avenida Eng.º Cancela de Abreu
3780-220 Anadia
Telef.: 231 510 320
E-mail: piscinas.tecnicos.m.anadia@gmail.com

CAR - CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE ANADIA / 
VELÓDROMO NACIONAL
Rua Ivo Neves, n.º 405
Sangalhos
Telef.: 234 738 218 
E-mail: velodromo.m.anadia@gmail.com

Horários:
Segunda a sexta-feira: 09h00 - 12h30 e 14h00 - 21h30
Sábado e domingo: horários dos eventos a decorrer
Provas e estágios: 09h00 - 21h00



Município de Anadia
Apartado 19
Praça do Município
3780-909 Anadia
T. 231 510 730 
F. 231 510 739

geral@cm-anadia.pt

www.cm-anadia.pt 
www.facebook.com/municipioanadia
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