
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

2019

agenda de eventos 

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

acontece
emanadia





acontece
emanadia

abertura
NOTA DE

Rumo a 2020, temos pela frente três meses de intenso trabalho, mas também, e por isso 
mesmo, um tempo de festas, de celebrações, de muita animação, e de reencontros.
As cores do outono tomam conta da paisagem e, aos poucos, vemo-nos compelidos a 
realizar os nossos eventos “sob telha”, não obstante as manifestações da natureza que 
nos mostram que o clima já não é o mesmo…

Na rua ou mais a recato, e correspondendo às expetativas de muitos, vamos poder contar 
com novas edições de eventos de que já não prescindimos, como é o caso do “Natal em 
Anadia”, de mais um ciclo expositivo no Museu do Vinho Bairrada, ou da “Feira Municipal 
do Livro”. Dirigidos a públicos mais restritos, regressam programas de atividades como as 
“Masterclasses de Vinhos” ou o “Movimento Sénior é Vida”, e, para os mais novos, a “Noite 
das Bruxas”, ou as “Férias Desportivas e Culturais – Natal”.

A nova temporada de espetáculos teatrais e musicais, pautada, como habitualmente, 
pelo ecletismo e pela qualidade, traz até nós grandes artistas nacionais, mas dá também 
palco – o do Cineteatro Anadia - aos valores locais, no âmbito do projeto “Festival Sentir 
Anadia”. E, logo após o Natal, e para as crianças em particular, o divertidíssimo “Garfield – 
Um Musical com Gatitude”.

Muitos e bons motivos para, com a nossa presença e participação, contribuirmos para a 
dinamização sociocultural e desportiva do nosso concelho, suscitando o convívio e a troca 
de ideias, bem como o contacto com as nossas e com outras realidades, de ontem e de hoje.

Que estes últimos meses de 2019 sejam desfrutados em pleno, e que a quadra festiva que 
encerra o ano seja vivida de acordo com o espírito que lhe está subjacente. E, porque ela já 
não tarda, aqui vos deixo os meus mais sinceros votos de Boas Festas.

Anadia, 23 de setembro 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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13 JUL - 31 OUT “PERFEITA LIBAÇÃO - ART TRANSFORMING” – EXPOSIÇÃO Anadia - Museu do Vinho Bairrada

2 OUT 12H30 – 17H00 COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO 2019 Anadia - Pavilhão de Desportos

2 – 30 OUT “MEMÓRIAS DE ANADIA EM BARRO” – EXPOSIÇÃO Anadia - Biblioteca Municipal

5 OUT 21H30 “CAFÉ CHIADO” – TEATRO Anadia - Cineteatro Anadia

12 OUT 15H00 “47 POEMAS FEMININOS” – APRESENTAÇÃO DE LIVRO Anadia - Biblioteca Municipal

12 OUT 21H30 ADIAFA – DESFILE FOLCLÓRICO DE ANADIA Anadia - Cineteatro Anadia

14 -19 OUT DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO: “LEIA+ E COMA 
MELHOR!”

Anadia - Biblioteca Municipal e 
Bibliotecas Escolares

15 OUT 21H00 MASTERCLASS DE VINHOS – TINTOS BAIRRADA Anadia - Museu do Vinho Bairrada

19 OUT 21H30 “E DEPOIS DO MEDO” – BRUNO NOGUEIRA Anadia - Cineteatro Anadia

19 - 20 OUT SÁB.: 15H00 
DOM.: 10H00 TAÇA DE PORTUGAL BMX RACE – RONDAS 9 E 10 Sangalhos – Centro de Alto Rendimento 

de Anadia / Pista de BMX

23 OUT 10H30 MOVIMENTO SÉNIOR É VIDA! Anadia - Pavilhão Municipal

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

31 OUT - 1 NOV 20H30 - 10H00 NOITE DAS BRUXAS Anadia - Biblioteca Municipal

2 NOV 10H00 – 19H00 JUDOFEST 2019 - DIA INTERNACIONAL DO JUDO Sangalhos – Centro de Alto Rendimento 
de Anadia  

2 NOV 21H00 9.ª GALA DO DESPORTO DA BAIRRADA Anadia - Pavilhão de Desportos

3 NOV 10H00 – 17H00 JUDO – 2.º OPEN ROTA DA BAIRRADA Sangalhos – Centro de Alto Rendimento 
de Anadia

3 NOV 10H15 / 11H15 CONCERTO PARA BEBÉS – CRASSH 2.0 Anadia - Cineteatro Anadia

7 - 17 NOV “ARTCOMVIDA” – 3.ª MOSTRA DE CINEMA AMADOR Anadia - Cineteatro Anadia

16 - 17 NOV 9H30 - 20H00 IX ANADIA SQUASH OPEN FEMININO Anadia - Pavilhão de Desportos

16 NOV 21H30 ANADIA ENSEMBLE Anadia - Cineteatro Anadia

19 NOV 21H00 MASTERCLASS DE VINHOS – BRANCOS & ROSÉS 
BAIRRADA Anadia - Museu do Vinho Bairrada

20 NOV 10H30 MOVIMENTO SÉNIOR É VIDA! Anadia - Pavilhão de Desportos

22 NOV 21H30 MÁRIO MATA CONVIDA JOSÉ CID Anadia - Cineteatro Anadia

23 – 24 NOV RG ATLANTIC CUP 2019 - 2.º TORNEIO INTERNACIONAL 
DA EGA

Sangalhos – Centro de Alto Rendimento 
de Anadia

25 NOV - 28 DEZ 10H00 - 13H00
14H00 - 19H00 X FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO Anadia - Biblioteca Municipal

30 NOV 21H30 “CASAL DA TRETA” – COMÉDIA Anadia - Cineteatro Anadia

30 NOV - 5 JAN ANIMAÇÃO DE NATAL Anadia

resumo / programação completa / outubro / novembro / dezembro / 2019
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7 DEZ 9H30 - 20H00 X CIRCUITO SQUASH DE ANADIA Anadia - Pavilhão de Desportos

7 DEZ 10H00 – 19H00 TROFÉU BENTO PESSOA - TAÇA DE PORTUGAL DE PISTA Sangalhos – Centro de Alto Rendimento 
de Anadia / Velódromo Nacional

10 DEZ 21H00 MASTERCLASS DE VINHOS – BAGA (FRIENDS) BAIRRADA Anadia - Museu do Vinho Bairrada

11 DEZ 10H30 MOVIMENTO SÉNIOR É VIDA! Aguim – Pavilhão do Centro Social e 
Cultural de Nossa Sra. do Ó

13 DEZ 21H30 “GOD” – JOAQUIM MONCHIQUE Anadia - Cineteatro Anadia

14 DEZ - 30 ABR TRÊS [EXPOSIÇÕES] TEMPORÁRIAS @ MVB Anadia - Museu do Vinho Bairrada

15 DEZ 10H00 DOS 8 AOS 80 TUDO SE MOVIMENTA – CICLOTURISMO DE 
PAIS NATAIS Anadia - Praça da Juventude

18 DEZ - 3 JAN 08H30 – 18H00 FÉRIAS DESPORTIVAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE 
ANADIA – NATAL 2019 Anadia e Sangalhos

28 DEZ 15H00 / 21H30 “GARFIELD – UM MUSICAL COM GATITUDE” Anadia - Cineteatro Anadia

12 OUT - 28 DEZ 11H00 HORA DO LIVRO Anadia - Biblioteca Municipal

19 OUT/ 23 NOV/ 
21 DEZ 15H00 TEATRO DE FANTOCHES Anadia - Biblioteca Municipal

26 OUT/ 30 NOV/
28 DEZ 11H00 CONTOS & FRALDAS Anadia - Biblioteca Municipal

EVENTOS FEIRAS / 
ROMARIAS

TEATRO / ARTES 
PERFORMATIVASEXPOSIÇÕES MÚSICA DESPORTO VINHO E

GASTRONOMIA
INFANTIL / 
JUVENIL BIBLIOTECA CINEMAFORMAÇÃO /

EDUCAÇÃO



“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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Comemoração do Dia do 
Idoso 2019

“Memórias de Anadia em 
Barro” – exposição

2 OUTUBRO / 12H30 – 17H00

2 – 30 OUTUBRO

O Município de Anadia assinala o Dia do Idoso com o 
objetivo de dignificar o papel que as pessoas idosas 
desempenham na nossa sociedade. O programa tem início 
com um almoço-convívio, seguindo-se, a partir das 14h30, 
uma tarde lúdica.
A participação é gratuita e aberta a utentes das institui-
ções de solidariedade social do concelho de Anadia, assim 
como a outros seniores (pessoas com idade igual ou 
superior a 65 anos) residentes na área do município. 
Comemorado anualmente a 1 de outubro, o Dia Internacio-
nal do Idoso foi instituído pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) em 1991, visando sensibilizar a sociedade 
para as questões do envelhecimento e da necessidade de 
proteger e de cuidar a população mais idosa.

Classificação etária: + 65 anos 

Entrada gratuita, mas sujeita a inscrição prévia junto do 
Serviço de Ação Social do Município de Anadia, até 24 de 
setembro de 2019.

Mais informações em: www.cm-anadia.pt

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

Mostra que reúne 107 trabalhos em barro, produzidos 
por seniores que participaram na edição 2019 do projeto 
“Leituras sem Idade”. Os artistas são utentes de 18 institui-
ções sociais da Rede Social de Anadia.

Horários: 10h00-13h00 / 14h00-19h00 (2.ª a 6.ª feira); 
10h00-13h00 / 14h00-17h00 (sábados). Inauguração (2 de 
outubro): 11h00.

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt e www.bm-anadia.pt

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

ANADIA – PAVILHÃO DE DESPORTOS

ANADIA – BIBLIOTECA MUNICIPAL
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“Café Chiado” – Teatro 
5 OUTUBRO / 21H30

Reconstituição de acontecimentos da madrugada do dia 
25 de abril de 1974, em Lisboa, no Bairro do Chiado. No 
“café-boîte” Chiado 74, com música ao vivo e bailarinas, ou-
ve-se, através das rádios, as notícias das movimentações 
do Movimento das Forças Armadas, assim como notícias 
trazidas por alfacinhas que entram no café.
Espetáculo apresentado pela Companhia Rituais dell Arte, 
numa criação, texto e encenação de Miguel Ruivo Duarte, 
e interpretação da anadiense Ana Lapa e de Luís Sanganha.

Classificação etária: + 6 anos 

ANADIA – CINETEATRO ANADIA

Bilhetes / preço(s): 5,00 €
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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ADIAFA – Desfile Folclórico de Anadia
12 OUTUBRO / 21H30

Nesta 3.ª Gala do Festival Sentir Anadia, é apresentada a 
ADIAFA - Desfile Folclórico de Anadia, um espetáculo de 
apelo às tradições de Anadia, com particular destaque para 
as vindimas. 
Município de Anadia, Rancho Folclórico de Óis do Bairro 
“Olhitos da Bairrada”, Grupo Folclórico da Pedralva - Região 
Bairradina, Rancho da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro, 
Grupo Folclórico C. S. C. R. de Paredes do Bairro, Orquestra 
Desigual da Bairrada (orquestração), Grupo de Teatro “O 
Baluarte” (encenação), e Club de Ancas (produção) são as en-
tidades que, em parceria, organizam o evento, que conta com 
a participação especial da Associação de Artistas Plásticos 
da Bairrada, que ilustrará o espectáculo com uma exposição.

ANADIA – CINETEATRO ANADIA

Classificação etária: + 6 anos 

Bilhetes / preço(s): 2,00 €

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

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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“47 Poemas Femininos” – Apresentação de livro
12 OUTUBRO / 15H00

Num regresso às origens, Álvaro Alves de Faria, poeta 
brasileiro com raízes no concelho de Anadia, revela a sua 
obra “47 Poemas Femininos”, que será apresentada por 
Leocádia Regalo. Na ocasião será prestada uma homena-
gem à mãe do autor, a anadiense Lucília Alves Neves.

ANADIA – BIBLIOTECA MUNICIPAL

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt e www.bm-anadia.pt

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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Dia Mundial da Alimentação: “Leia+ e coma melhor!”
14 -19 OUTUBRO

A Rede de Biblioteca de Anadia assinala o Dia Mundial da 
Alimentação (16 de outubro), com a iniciativa “Leia + e 
coma melhor”.
A ação decorrerá na Biblioteca Municipal de Anadia e nas 
bibliotecas da Escola Básica e Secundária de Anadia, da 
Escola Básica 2/3 de Vilarinho do Bairro, do Colégio Nossa 
Senhora da Assunção, da Escola Profissional de Anadia, e 
dos Salesianos de Mogofores.

ANADIA – BIBLIOTECA MUNICIPAL E BIBLIOTECAS ESCOLARES

Tendo como principal objetivo associar o ato de ler à promo-
ção da saúde, as referidas bibliotecas oferecerão uma peça 
de fruta a cada utilizador requisitante de documentos livro. 

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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MasterClass de Vinhos – 
Tintos Bairrada

Movimento Sénior é Vida! 

Noite das Bruxas
15 OUTUBRO / 21H00 

23 OUTUBRO / 10H30

31 OUTUBRO (20H30) - 1 NOVEMBRO (10H00)

As “Masterclasses de Vinhos” prosseguem com uma ses-
são dedicada aos grandes vinhos tintos da nossa região, 
coordenada pela Comissão Vitivinícola da Bairrada.
Esta iniciativa do Município de Anadia é dirigida a quem 
pretenda adquirir, ou aprofundar, saberes enófilos e técni-
cos relacionados com a identidade de diferentes tipos de 
vinhos e regiões vitivinícolas.

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

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. 
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 incapacidade 

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

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

O Município de Anadia celebra mais uma Noite das Bruxas / 
Véspera de Dia de Todos os Santos proporcionando aos seus 
utilizadores juvenis uma atividade recheada de surpresas. 
Sob o mote desta tradição europeia que tanto agrada aos 
mais jovens, a autarquia irá possibilitar uma experiência úni-
ca aos seus utilizadores: pernoitar na Biblioteca Municipal 
(entre as 20h30 de dia 31 e as 10h00 de dia 1). 
Associada à véspera do Dia de Todos os Santos (1 de 
novembro) e próxima do Dia de Finados (2 de novembro), a 
Noite das Bruxas também tem tradições em Portugal (Bo-
linhos e Bolinhós, Pão por Deus, ...), que serão recordadas 
nesta noite tão divertida. 

Classificação etária: 8 - 11 anos 

Entrada gratuita, mediante inscrição prévia até 26 de 
outubro (máximo: 20 crianças)

Mais informações em www.cm-anadia.pt e www.bm-anadia.pt 

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

ANADIA – MUSEU DO VINHO BAIRRADA

ANADIA – PAVILHÃO MUNICIPAL

ANADIA – BIBLIOTECA MUNICIPAL
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“E depois do medo” – Bruno Nogueira
19 OUTUBRO / 21H30

“Depois do medo” marca o regresso de Bruno Nogueira ao 
“stand up” e, juntamente com isso, o regresso à escrita 
de sinopses na terceira pessoa do singular. Neste seu 
novo espetáculo, Bruno Nogueira aborda questões que só 
incomodam pessoas que têm demasiado tempo livre. Entre 
os temas interessantíssimos poderão encontrar a intrigante 
problemática das pessoas que, sem terem nada na boca, 
mastigam quando estão a olhar para alguém a comer. Um 
encantador processo mental. Como podem ver, o mundo, 
tal como o conhecem, vai ficar exatamente igual. Mas o 
Bruno, tal como o conhecem, vai ficar muito mais aliviado 
de ter semeado os problemas dele na vossa cabeça.

ANADIA – CINETEATRO ANADIA

Classificação etária: + 16 anos 

Bilhetes / preço(s): 8,00 €
50% desconto para 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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Taça de Portugal BMX Race – rondas 9 e 10
(Prova inaugural da Pista Olímpica de BMX do CAR Anadia)

19 E 20 OUTUBRO / SÁB.: 15H00 / DOM.: 10H00

Este evento de ciclismo na vertente de BMX Race contem-
plará dois dias de competição com provas para os vários 
escalões, desde a formação à elite nacional. Os participan-
tes vão experienciar, em várias mangas, a adrenalina do 
traçado olímpico da nova Pista de BMX do Centro de Alto 
Rendimento de Anadia.
Este será a prova inaugural desta nova valência da oferta 
desportiva no concelho de Anadia.

SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE ANADIA / PISTA DE BMX
Entrada livre. 

Mais informações em www.fpciclismo.pt 

Entidade(s) responsável(is): UVP - Federação Portu-
guesa de Ciclismo
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“Monólogos da Vagina” – teatro
26 OUTUBRO / 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, orgas-
mo, e os vários nomes comuns para a vagina ou simples-
mente como uma parte física do corpo feminino. Esta última 
é um tema recorrente em toda a peça enquanto ferramenta 
de capacitação feminina e a personificação 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 “Under the 
Burqa”, sobre o sofrimento das mulheres do Afeganistão sob o 
domínio dos talibãs. Em 2004, foi a vez de “They Beat the Girl 
Out of My Boy”, isto após entrevistar um grupo de mulheres 
cuja identidade de género diferia do atribuído à nascença.
Histórias divertidas, cruas e reais que desvendam um pouco 
mais do desconcertante universo feminino.

ANADIA – CINETEATRO ANADIA

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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9.ª Gala do Desporto da Bairrada
2 NOVEMBRO / 21H00 

Gala de reconhecimento do mérito dos agentes desportivos 
da Bairrada - atletas, clubes, dirigentes desportivos, 
treinadores e outras entidades - que mais se destacaram 
na prática das respetivas modalidades, nos concelhos de 
Anadia, Oliveira do Bairro, Águeda, Mealhada, Cantanhede e 
Vagos, na época desportiva de 2018/2019.

ANADIA – PAVILHÃO DE DESPORTOS

Numa noite pontuada por momentos de animação, serão 
atribuídos prémios ao Atleta do Ano, Revelação do Ano, 
Equipa do Ano, e, ainda, o Prémio Especial do Júri, Prémio 
Carreira, Prémio Memória, e Mérito Desportivo, entre outros.

Entrada gratuita 

Entidade(s) responsável(is): Jornal da Bairrada
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OJudoFest 2019 - Dia 
Internacional do Judo 

Judo – 2.º Open Rota da 
Bairrada

2 NOVEMBRO / 10H00 – 19H00 3 NOVEMBRO / 10H00 – 17H00

A Associação Distrital de Judo de Aveiro comemora o “Dia 
Internacional do Judo“ com uma festa na qual vão parti-
cipar todos os clubes de judo do distrito de Aveiro, numa 
iniciativa única na região. 
Dar a conhecer a modalidade de judo, as suas origens, 
história, cultura e costumes, através de exposições, jogos, 
exibições e atividades abertas a todos os curiosos… A 
“JudoFest 2019” será tudo isto e muito mais.
Durante a manhã, decorrerá o torneio comemorativo do 10.º 
aniversário da ADJA - Associação Distrital de Judo de Avei-
ro. À tarde, destaque para a exposição, disponibilizada pela 
Embaixada do Japão em Portugal, sobre a história e cultura 
do Judo e do Japão. O evento contará também, durante o pe-
ríodo de almoço, com uma degustação de comida tradicional 
japonesa preparada por um Sushi Chef convidado.

Entrada gratuita 

Mais informações em: www.judofest.pt   /  bit.ly/2mGtngj

Entidade(s) responsável(is): Associação Distrital de Judo 
de Aveiro

Nesta sua segunda edição, o Open Rota da Bairrada irá 
proporcionar uma jornada de competição aos atletas dos 
escalões mais avançados de formação de judo do distrito 
de Aveiro.
 
Entrada gratuita 

Mais informações em www.facebook.com/AnadiaMunici-
pioDesporto

Entidade(s) responsável(is): Associação Distrital de Judo 
de Aveiro

SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE 
ANADIA

SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE 
ANADIA

IX Anadia Squash Open 
Feminino
16 - 17 NOVEMBRO / 9H30 - 20H00

Torneio de Squash exclusivamente para atletas femininas e 
com licença na Federação Nacional de Squash. As melho-
res jogadoras nacionais estarão presentes nesta prova, que 
contabiliza para o Ranking Nacional de Squash.

Entrada livre

Mais informações em www.facebook.com/anadiasquashclube/

Entidade(s) responsável(is): Anadia Squash Clube

ANADIA – PAVILHÃO DE DESPORTOS
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Concerto para bebés – Crassh 2.0 
3 NOVEMBRO / 10H15 (1.ª SESSÃO) / 11H15 (2.ª SESSÃO)

Concerto para bebés, com interação constante entre 
músicos e público.
Duas sessões:
- 1.ª sessão (10h15): para bebés dos 3 aos 36 meses + 2 
acompanhantes,
- 2.ª sessão (11h15): para crianças dos 36 meses aos 5 
anos + 2 acompanhantes.
Lotação: 22 bebés e 44 adultos / sessão em palco.

Entrada gratuita apenas para bebés e os dois acompanhan-
tes, em palco.

ANADIA – CINETEATRO ANADIA

Restante público:
- bilhetes – preço(s): 3,5 € 
- bilheteira – local e horário(s): Cineteatro Anadia, às 
sextas-feiras e sábados, das 20h00 às 23h00, e no dia do 
espetáculo, a partir das 09h00 
- condições especiais: 50% desconto para portadores dos 
cartões “Anadia Jovem” e “Anadia Sénior”

Mais informações em: www.cm-anadia.pt

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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“ArtcomVida” – 3.ª Mostra de Cinema Amador 
7 . 8 . 14 . 17 NOVEMBRO

“ArtcomVida!” é um projeto de realização de curtas-me-
tragens, cujos principais protagonistas são os idosos e 
pessoas com dificuldade intelectual que frequentam as 
IPSS do concelho de Anadia. 
A atividade incentiva a troca de experiências entre os parti-
cipantes e a inclusão social através do uso das tecnologias 
audiovisuais, enquanto forma de expressão e comunicação 
individual e coletiva. 
A atividade terá três momentos distintos: a apresentação 
do trabalho realizado, a entrega de “Óscares”, e uma 
sessão para a comunidade / família. 

ANADIA – CINETEATRO ANADIA

Entrada gratuita na sessão de 17 de novembro (15h00), mas 
sujeita a inscrição prévia junto do Serviço de Ação Social do 
Município de Anadia, até 8 de novembro de 2019. 

Mais informações em: www.cm-anadia.pt

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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Anadia Ensemble
16 NOVEMBRO / 21H30

A quarta e última gala do 1.º Festival Sentir Anadia leva ao 
Cineteatro Anadia o espetáculo ANADIA ENSEMBLE, que 
conjuga música e canto, num trabalho de interpretação de 
coro(s) e banda.
A organização está a cargo do Município de Anadia, Coral 
Stella Maris, Coral da Bairrada, e EDAC – Associação para 
o Desenvolvimento da Arte e Cultura de Anadia. 

Classificação etária: + 6 anos

ANADIA – CINETEATRO ANADIA

Bilhetes / preço(s): 2,00 €

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

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia, Coral 
Stella Maris, Coral da Bairrada, e EDAC.
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Movimento Sénior é Vida!

MasterClass de Vinhos – 
Brancos & Rosés Bairrada

20 NOVEMBRO / 10H30 

19 NOVEMBRO / 21H00 

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. 
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 incapacidade 

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

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

Mais uma “Masterclass de Vinhos”, desta vez dedicada 
aos grandes vinhos brancos e rosés da nossa região, e 
coordenada pela Comissão Vitivinícola da Bairrada.
Esta iniciativa do Município de Anadia é dirigida a quem 
pretenda adquirir, ou aprofundar, saberes enófilos e técni-
cos relacionados com a identidade de diferentes tipos de 
vinhos e regiões vitivinícolas.

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 – PAVILHÃO DE DESPORTOS

ANADIA – MUSEU DO VINHO BAIRRADA

RG Atlantic Cup 2019 - 
2.º Torneio Internacional 
da EGA
23 – 24 NOVEMBRO

Evento desportivo à escala internacional, organizado pela 
Escola Gímnica de Aveiro, onde é esperada a participação 
de cerca de 200 atletas de ginástica rítmica oriundas dos 
quatro cantos do mundo.

Entrada gratuita

Mais informações em www.facebook.com/AnadiaMunici-
pioDesporto

Entidade(s) responsável(is): Escola Gímnica de Aveiro

SANGALHOS – CENTRO DE ALTO 
RENDIMENTO DE ANADIA
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Mário Mata convida José Cid
22 NOVEMBRO / 21H30

Mário Mata convida José Cid para um concerto ímpar. 
O autor de “Não há nada p’ra ninguém” regressa à estra-
da com um espetáculo enérgico, como só ele sabe, onde 
reúne os seus êxitos mais populares. E, para compor o 
ramalhete, não faltam as canções do recente CD “Regres-
so” - temas clássicos vestem roupa nova e saltitam entre 
os títulos mais recentes. 
Quem conhece, sabe o que esperar de um dos mais expe-
rientes e contagiantes cantautores da nossa praça. Quem 
nunca viu, pois que apareça! São 90 minutos de música 
200% portuguesa, com refrões orelhudos que nunca mais 
se esquecem. É para sair “de tanque cheio”, com uma 
barrigada de música e letras de se lhe tirar o chapéu! 
Além de José Cid, são também convidados Chico Martins 
(guitarra), o Grupo Coral Oásis, e a Orquestra Desigual 
da Bairrada.

ANADIA – CINETEATRO ANADIA

Classificação etária: + 6 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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X Feira Municipal do Livro
25 NOVEMBRO - 28 DEZEMBRO / 10H00 ÀS 13H00 E 14H00 ÀS 19H00 (2.ª A 6.ª FEIRA) / 10H00 ÀS 13H00 E 
14H00 ÀS 17H00 (SÁBADO) 

Durante cerca de um mês, a população terá ao seu dispor, a 
preços convidativos, milhares de livros das mais prestigia-
das e conhecidas editoras nacionais. Graças à participação 
de editoras e de distribuidores, os utilizadores poderão, 
ainda, usufruir de promoções especiais em novidades 
editoriais e adquirir publicações a preço de saldo. Com 
esta iniciativa, o Município de Anadia volta a proporcionar 
à comunidade escolar e aos munícipes a possibilidade de 
adquirirem e de oferecerem livros durante a época natalí-

ANADIA – BIBLIOTECA MUNICIPAL

cia, contribuindo, desta forma, para a promoção do livro e 
da leitura no concelho.

Entrada livre. 

Mais informações em www.cm-anadia.pt e www.bm-ana-
dia.pt 

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



programação / novembro 2019

agenda de eventos 24

“Casal da Treta” – comédia
30 NOVEMBRO / 21H30

Eis o ‘Casal da Treta’: José Pedro Gomes, mais conhecido 
nestas lides de deitar conversa fora como Zezé, e a sua 
mulher, Détinha, interpretada por Ana Bola. Isto depois de, em 
‘Conversa da Treta’, o mestre da arte do desconversar ter tido 
a companhia do seu melhor amigo Toni (António Feio), e, em 
‘Filho da Treta’, a do disparatado Júnior (António Machado). 
Para ouvir naquele registo em que se sabe que, à partida, não 
se aprende nada, “estão décadas de vida em comum recorda-
das na medida do possível: os estafermos dos filhos, o bairro 
onde sempre despejaram o lixo, o casamento que só quem 
foi lá é que o esqueceu”. Pelo palco, vão passar temas como 
o poliamor, o fitness, a “prótese” da próstata, ou o “forno” 
uterino, até porque para este casal não há tabus. “Mas Zezé e 
Détinha têm alguns segredos um do outro... Lamentavelmente 
(ou lamentavelmentemestes, diria Zezé), e os portugueses vão 
ter de os saber”.

ANADIA – CINETEATRO ANADIA

Classificação etária: + 14 anos 

Bilhetes / preço(s): 10,00 €
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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Animação de Natal 
30 NOVEMBRO - 5 JANEIRO 

Durante a época natalícia, Anadia volta a ser palco para 
espetáculos, luz, magia, animação, partilha, alegria, e muita 
diversão. 
Serão vários os locais que irão acolher o vasto programa 
que o Município de Anadia preparou para celebrar esta 
quadra tão especial. Não faltem… E Boas Festas!

ANADIA

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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X Circuito Squash de Anadia
7 DEZEMBRO / 9H30 - 20H00

Torneio de Squash para atletas filiados na Federação 
Nacional de Squash. Os melhores jogadores nacionais 
participam nesta prova, que contabiliza para o Ranking 
Nacional de Squash.

ANADIA – PAVILHÃO DE DESPORTOS
Entrada livre

Mais informações em www.facebook.com/anadiasquashclube/

Entidade(s) responsável(is): Anadia Squash Clube
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Movimento Sénior é Vida!MasterClass de Vinhos – 
Baga (Friends) Bairrada

11 DEZEMBRO / 10H30 
10 DEZEMBRO / 21H00 

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.
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 incapacidade 

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

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

Coordenada pelo coletivo “Baga Friends”, a última “Master-
Class de Vinhos” de 2019 vai pôr em destaque os vinhos 
produzidos com Baga, a casta rainha da nossa região.
Esta iniciativa do Município de Anadia é dirigida a quem 
pretenda adquirir, ou aprofundar, saberes enófilos e técni-
cos relacionados com a identidade de diferentes tipos de 
vinhos e regiões vitivinícolas.

 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

AGUIM – PAVILHÃO DO CENTRO SOCIAL E 
CULTURAL DE NOSSA SRA. DO ÓANADIA – MUSEU DO VINHO BAIRRADA
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Troféu Bento Pessoa - Taça de Portugal de Pista
7 DEZEMBRO / 10H00 – 19H00 

Evento competitivo de ciclismo de pista, inserido no quadro 
competitivo da Taça de Portugal de Pista, dirigido a atletas 
dos escalões de juvenis e cadetes, masculinos e femininos.

Entrada livre.

SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE ANADIA / VELÓDROMO NACIONAL

Mais informações em www.fpciclismo.pt 

Entidade(s) responsável(is): UVP - Federação Portuguesa 
de Ciclismo
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“GOD” – Joaquim Monchique
13 DEZEMBRO / 21H30

Na peça, God anuncia como vão as coisas pela terra. Ao 
constatar que não estão assim tão bem, vê-se obrigado a 
intervir no rumo da humanidade, de forma a tornar a vida 
mais aprazível. Para isso, conta com a ajuda dos seus ar-
canjos, Miguel e Gabriel, personagens interpretadas pelos 
atores Diogo Mesquita e Rui Andrade.
Escrita por David Javerbaum, vencedor de 13 Emmys e 2 
Grammys, God é uma peça carregada de humor que tem 
feito furor na Broadway durante o último ano. A versão por-
tuguesa, com Joaquim Monchique no papel de God (Deus), 
promete fazer soltar umas boas gargalhadas.

Classificação etária: + 12 anos 

ANADIA – CINETEATRO ANADIA

Bilhetes / preço(s): 10,00 €
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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Três [exposições] temporárias @ MVB
14 DEZEMBRO 2019 - 30 ABRIL 2020

O Município de Anadia apresenta três novas exposições 
temporárias no Museu do Vinho Bairrada:
“Wines Vintage Marketing” - publicidade e marketing dos 
vinhos, dos finais do século XIX à actualidade;
“40.1 - Vídeo Memo Bairrada” - documentários vídeo com 
memórias da Bairrada, no âmbito dos 40 anos da demarca-
ção da região;
Exposição de artes plásticas – mostra de pintura e instala-
ções sobre o vinho.

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

ANADIA - MUSEU DO VINHO BAIRRADA 

Inauguração (14 de dezembro): 16h00, com entrada livre.

Entrada: 1,00 €
Gratuito até os 12 anos, inclusive.
Desconto 50% para portadores dos cartões Anadia Jovem 
e Anadia Sénior.

Mais informações em www.cm-anadia.pt

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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Dos 8 aos 80 tudo se movimenta – Cicloturismo de 
Pais Natais
15 DEZEMBRO / 10H00 

Como é habitual, o desporto marca presença na celebração 
da quadra natalícia. O Município de Anadia propõe uma 
aula de aeróbica seguida de um passeio cicloturístico de 
Pais Natais (+/-17 km). No final, e como forma a promover 

ANADIA – PRAÇA DA JUVENTUDE

o retorno à calma, haverá um momento para a realização 
de alongamentos. Todos os participantes terão de trazer 
a sua bicicleta e capacete, e, de acordo com o espírito da 
quadra, vestuário e/ ou adereços de Natal.
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Férias Desportivas e Culturais do Município de Anadia – 
Natal 2019 
18 . 19 . 20 . 23 . 27 . 30 DEZEMBRO E 2 . 3 JANEIRO/ 08H30 – 18H00

Visando ocupar, de uma forma salutar e enriquecedora, 
as férias de Natal de crianças com idades compreendidas 
entre os seis e os catorze anos, o Município de Anadia 
promove atividades que serão desenvolvidas em Anadia, 
no Complexo Desportivo, Biblioteca Municipal, Museu do 
Vinho Bairrada, Parque Urbano e Ecoparque, e em Sanga-
lhos, no Centro de Alto Rendimento / Velódromo Nacional, 
abrangendo as áreas do desporto, ambiente, cultura, multi-
média, expressão artística, e outros domínios de relevante 
interesse para as crianças e jovens. 

ANADIA E SANGALHOS
Inscrições - local e horário(s): Piscinas Municipais, de 2.ª 
a 6.ª feira, das 09h00 às 21h00, e sábados, das 09h00 às 
13h00 e das 15h00 às 20h00

Mais informações em www.cm-anadia.pt 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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“Garfield – Um Musical com Gatitude”
28 DEZEMBRO / 15H00 (1.ª SESSÃO) / 21H30 (2.ª SESSÃO)

Baseado na série “Garfield”, de Jim Davis, este musical 
traz-nos uma divertida história musical de um gato tigrado, 
gordinho e sarcástico, que sonha ter o aniversário mais 
incrível da história dos aniversários…, até porque, para 
este nada humilde animal de estimação, ele merece ser o 
melhor gato de todos os tempos! Infelizmente, todos os 
seus amigos - Arlene, Odie, Jon, e até seu inimigo, Nermal - 
parecem ter-se esquecido do seu dia de anos. Sentindo-se 
rejeitado, frustrado, Garfield aventura-se e decide deixar o 
seu lar, em busca de animação. Mas rapidamente irá perce-
ber que a casa é onde está o coração… e a comida!

Classificação etária: + 4 anos 

ANADIA – CINETEATRO ANADIA

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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Teatro de Fantoches
19 OUTUBRO . 23 NOVEMBRO . 21 DEZEMBRO / 
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
26 OUTUBRO . 30 NOVEMBRO . 28 DEZEMBRO / 
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.
Os bebés devem estar sempre acompanhados pelo adulto 
responsável.

BEBÉS DOS 6 AOS 24 MESES

Hora do Livro
12 OUTUBRO - 28 DEZEMBRO / 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:
12, 19 e 26 de outubro
2, 9, 16, 23 e 30 de novembro
7, 14, 21 e 28 de dezembro.

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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