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NOTA DE

A agenda “Acontece em Anadia” chega ao seu quarto número, que é também o primeiro 
de 2019. Como habitualmente, traz até vós a informação relativa a eventos de natureza 
cultural, desportiva, e social, entre outros, que irão decorrer no nosso concelho durante o 
próximo trimestre. Este coincide com os meses de inverno, altura do ano em que as condi-
ções atmosféricas “convidam” menos à realização de eventos ao ar livre, em particular os 
de índole cultural.

E, neste âmbito, começamos da melhor maneira, com o “Concerto de Ano Novo e Reis” 
(11 de janeiro), interpretado pela Orquestra Filarmonia das Beiras, que traz consigo dois 
excelentes convidados: Cristina Branco e Luís Figueiredo. Mas o último mês do inverno é 
também aquele em que tem início a primavera. E a ela dedicamos, no Cineteatro Anadia, 
mais um ciclo de concertos – o terceiro – que abre com Cuca Roseta (8 de março), 
prossegue com Miguel Gameiro (5 de abril), e encerra com Gisela João (10 de maio). Pelo 
mesmo palco passarão também dois grandes espetáculos de comédia, protagonizados 
por nomes particularmente acarinhados pelo público: “Eu saio na próxima, e você?”, com 
Marina Mota e João Baião (9 de fevereiro), e “Faz-te homem!”, com António Machado e 
João Didelet (30 de março).

No que ao desporto diz respeito, e para além do habitual quadro competitivo, damos 
saliência ao calendário do Centro de Alto Rendimento de Anadia / Velódromo Nacional, 
em Sangalhos, que recebe a Taça de Portugal (5 e 19 de janeiro, e 9 de fevereiro) e o 
Campeonato Nacional (5 de janeiro, e 2 e 3 de fevereiro) de Ciclismo de Pista. Por Anadia 
passa igualmente o início da época de Estrada, com a Prova de Abertura (9 de fevereiro). 
A Ginástica junta-se à festa e traz, também ao CAR de Sangalhos, e pela primeira vez, o 
Campeonato Nacional de TeamGym (17 de março), a que se segue a Taça de Portugal de 
Ginástica Artística (23 de março).

Refiram-se ainda, para além das diversas atividades da Biblioteca Municipal de Anadia, 
com destaque para “A Poesia anda nas ruas de Anadia” (18 a 23 de março), os eventos 
promovidos por associações do nosso concelho, que a todos estendem um convite à 
confraternização. As atividades ganharão um ainda maior interesse se pudermos contar 
com a vossa presença.
Fica, pois, o convite. E os votos de um excelente 2019!

Anadia, 28 de dezembro de 2018

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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agenda de eventos 04

resumo / programação completa / janeiro / fevereiro / março / 2019

12 DEZ - 30 ABR 15 ANOS MUSEU DO VINHO BAIRRADA - EXPOSIÇÃO Anadia - Museu do Vinho Bairrada 

5 - 6 JAN 10H00 - 19H00 CICLISMO DE PISTA: TAÇA DE PORTUGAL - TROFÉU BENTO 
PESSOA E CAMPEONATOS NACIONAIS - OMNIUM

Sangalhos – Centro de Alto Rendimento 
de Anadia / Velódromo Nacional

10 JAN 14H30 ORÇAMENTO DE ESTADO 2019 – SESSÃO DE 
ESCLARECIMENTO Curia - Auditório do Curia Tecnoparque

11 JAN - 22 MAR 21H00 TORNEIO DE SUECA Couvelha – Sede do Centro Cultural e 
Desportivo de Couvelha

11 JAN – 29 MAR 21H30 - 24H00 ENSAIOS DO GRUPO FOLCLÓRICO OLHITOS DA BAIRRADA Óis do Bairro – Centro Cultural de Óis 
do Bairro

11 JAN 21H30 CONCERTO DE ANO NOVO E REIS Anadia – Cineteatro Anadia

16 JAN 10H30 “MOVIMENTO SÉNIOR É VIDA!” Anadia - Pavilhão de Desportos

19 JAN - 30 MAR 21H00 TORNEIO DE MATRAQUILHOS Couvelha – Sede do Centro Cultural e 
Desportivo de Couvelha

19 JAN 10H00 - 19H00 CICLISMO DE PISTA: TAÇA DE PORTUGAL - TROFÉU ALVES 
BARBOSA

Sangalhos - Centro de Alto Rendimento 
de Anadia / Velódromo Nacional

2 - 3 FEV 10H30 - 19H20 CICLISMO DE PISTA: CAMPEONATOS NACIONAIS Sangalhos - Centro de Alto Rendimento 
de Anadia / Velódromo Nacional

3 FEV 12H30 - 20H00 MATANÇA DO PORCO – SABORES DA MATANÇA Óis do Bairro

9 FEV 21H30 “EU SAIO NA PRÓXIMA, E VOCÊ?” – COMÉDIA Anadia – Cineteatro Anadia

9 FEV 10H00 - 19H00 CICLISMO DE PISTA: TAÇA DE PORTUGAL - TROFÉU 
SUNLIVE

Sangalhos - Centro de Alto Rendimento 
de Anadia / Velódromo Nacional

10 FEV 12H00 - 15H50 CICLISMO DE ESTRADA: PROVA DE ABERTURA – REGIÃO 
DE AVEIRO

Sever do Vouga (Partida)  
Estarreja (Chegada)

19 FEV 21H00 MASTERCLASS DE VINHOS – RUFETES: DÃO VS BEIRA 
INTERIOR Anadia - Museu do Vinho Bairrada

20 FEV 10H30 “MOVIMENTO SÉNIOR É VIDA!” Anadia - Pavilhão de Desportos

23 FEV 09H00 - 20H00 TRADICIONAL MATANÇA DO PORCO Pedralva - Casa Museu do Grupo 
Folclórico da Pedralva

23 FEV 16H30 CONVÍVIO COM PORCO NO ESPETO Couvelha - Sede do Centro Cultural e 
Desportivo de Couvelha

23 - 24 FEV 9H00 - 18H00 ELITE MINIFOOTBALL PORTUGAL
(FINAL NACIONAL FUTEBOL 7 E FUTEBOL 5)

Anadia - Complexo Desportivo (Campos 
de Relva Sintética)

28 FEV 21H30 QUINTAS NO MUSEU – HISTÓRIAS DE VIDA: AURORA 
CUNHA Anadia - Museu do Vinho Bairrada

8 MAR CONCERTOS DE PRIMAVERA - CUCA ROSETA Anadia – Cineteatro Anadia

13 MAR 10H30 “MOVIMENTO SÉNIOR É VIDA!” Avelãs de Cima – Centro Social, Cultural e 
Recreativo da Freguesia de Avelãs de Cima

17 MAR 9H00 - 18H00 TEAMGYM – CAMPEONATO NACIONAL Sangalhos - Centro de Alto Rendimento 
de Anadia / Velódromo Nacional

18 - 23 MAR A POESIA ANDA NAS RUAS DE ANADIA Anadia (Concelho)

19 MAR 21H00 MASTERCLASS DE VINHOS – ALGARVE VS TRÁS-OS-
MONTES Anadia - Museu do Vinho Bairrada

21 MAR 21H30 QUINTAS NO MUSEU – HISTÓRIAS DE VIDA: AMÁLIA 
RODRIGUES Anadia - Museu do Vinho Bairrada

23 MAR 10H00 - 21H00 TAÇA DE PORTUGAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA Sangalhos – Centro de Alto Rendimento 
de Anadia / Velódromo Nacional

24 MAR 12H30 - 20H00 FESTA DO DIA DO PAI Óis do Bairro
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EVENTOS FEIRAS / 
ROMARIAS

TEATRO / ARTES 
PERFORMATIVASEXPOSIÇÕES MÚSICA DESPORTO VINHO E

GASTRONOMIA
INFANTIL / 
JUVENIL BIBLIOTECA FORMAÇÃO /

EDUCAÇÃO

24 MAR 15H00 CONCERTO DE PRIMAVERA Avelãs de Cima – Centro Social

30 MAR 21H30 “FAZ-TE HOMEM!” – COMÉDIA Anadia – Cineteatro Anadia

3 JAN - 5 ABR “LER & APRENDER” - CONCURSO ESCOLAR Anadia – Biblioteca Municipal

6 FEV - 13 ABR “LETRAS DA PRIMAVERA” CONCURSO DE POESIA Anadia – Biblioteca Municipal

5 JAN - 30 MAR 11H00 HORA DO LIVRO Anadia – Biblioteca Municipal

19 JAN/ 16 FEV/ 
23 MAR

15H00 TEATRO DE FANTOCHES Anadia – Biblioteca Municipal

26 JAN/ 23 FEV/ 
30 MAR

11H00 CONTOS & FRALDAS Anadia – Biblioteca Municipal

16 MAR 10H30 SÁBADOS COM ARTE Anadia – Biblioteca Municipal

2ª - 6ª FEIRA 18H30 – 20H15 PROGRAMA ANADIA ATIVA Anadia – Pavilhão de Desportos
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15 ANOS Museu do Vinho Bairrada - Exposição
12 DEZEMBRO 2018 - 30 ABRIL 2019

Grande mostra que reúne trabalhos de 64 prestigiados ar-
tistas portugueses e estrangeiros que, desde a inauguração 
do museu, em 27 de setembro de 2003, já ali expuseram. 
De acordo com a temática vitivinícola e com a identidade 
territorial da Bairrada, é apresentado um conjunto de obras 
de arte referenciais, bem como outros trabalhos elabo-
rados propositadamente para este espaço museológico 
municipal.
A mostra dá continuidade e complementa outras iniciativas 
com que o Município de Anadia celebra os 15 anos de 
atividade do Museu do Vinho Bairrada.

ANADIA - MUSEU DO VINHO BAIRRADA 

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

Entrada: 1,00€ por visitante. 
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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Orçamento de Estado 2019 – Sessão de Esclarecimento
10 JANEIRO / 14H30

Direcionada para o tecido empresarial do concelho e para 
o público em geral, a sessão visa dar a conhecer as prin-
cipais medidas que estão preconizadas no Orçamento do 
Estado para 2019, bem como as alterações de âmbito fiscal 
com relevância para o exercício da atividade empresarial, 
sendo analisadas, em particular, aquelas que se prendem 
com o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, 
o imposto sobre as pessoas singulares, os impostos 
indiretos, e os impostos sobre o património.
Organizada pelo Município de Anadia, no âmbito do 

CURIA - AUDITÓRIO DO CURIA TECNOPARQUE

programa Invest em Anadia, e pela PWC (Pricewaterhouse-
Coopers), com a colaboração da Associação Comercial e 
Industrial da Bairrada (ACIB) e da Associação Industrial do 
Distrito de Aveiro (AIDA).

Entrada gratuita, mas sujeita a inscrição em https://pwc.
to/2CaLJuE

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia e PWC
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Ciclismo de Pista:
Taça de Portugal - Troféu 
Bento Pessoa
Campeonatos Nacionais - 
Omnium (Elites M/F)
5 - 6 JANEIRO / 10H00 – 19H00

O Troféu Bento Pessoa é uma prova de ciclismo de pista 
disputada nas categorias de juvenis e cadetes. O evento 
marca o arranque da Taça de Portugal de Pista.
Em paralelo com as provas pontuáveis para a Taça, 
disputa-se o Campeonato Nacional de Omnium para elite 
masculina e feminina, competição importante para a soma 
de pontos para o ranking, tendo em vista o objetivo de 
qualificação para os Jogos Olímpicos.

Entrada livre. 

Mais informações em www.fpciclismo.pt 

Entidade(s) responsável(is): Federação Portuguesa de 
Ciclismo

SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE 
ANADIA / VELÓDROMO NACIONAL

Torneio de Sueca
11 JANEIRO - 22 MARÇO / 21H00

Torneio organizado com o objetivo de incentivar o relacio-
namento e o convívio entre as gentes do lugar e vizinhos. 
Será também uma forma de promover a aproximação 
entre os mais novos e os mais velhos, estimulando a sua 
participação num evento lúdico.
Com início no dia 11 de janeiro, realiza-se quinzenalmente, 
às sextas-feiras à noite, num total de seis sessões.

Classificação etária: + 16 anos 

Entrada livre

Entidade(s) responsável(is): Centro Cultural e Desportivo 
de Couvelha

COUVELHA – SEDE DO CENTRO CULTURAL E 
DESPORTIVO DE COUVELHA 

Ensaios do Grupo Folclórico 
Olhitos da Bairrada
11 JANEIRO – 29 MARÇO / 21H30 – 24H00

De 11 de janeiro a 29 de março, quinzenalmente, às sextas-
-feiras, Grupo Folclórico Olhitos da Bairrada realiza ensaios 
de danças e cantares da região da Bairrada, resultado de 
pesquisas das nossas tradições.

Entrada livre.

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

ÓIS DO BAIRRO – CENTRO CULTURAL DE ÓIS DO BAIRRO
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Concerto de Ano Novo e Reis
11 JANEIRO / 21H30

O já tradicional Concerto de Ano Novo e Reis constitui 
um dos momentos marcantes do novo ano. Tal como 
em Viena, soarão as mais conhecidas valsas, polcas e 
marchas de Strauss, selecionadas para entrar em 2019 em 
ritmo festivo.
Este ano junta-se à Orquestra Filarmonia das Beiras, dirigi-
da pelo maestro António Vassalo Lourenço, a cantora Cris-
tina Branco, acompanhada pelo pianista Luís Figueiredo.

Classificação etária: + 3 anos 
Bilhetes – preço(s): 8,00 €

ANADIA – CINETEATRO ANADIA

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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Torneio de Matraquilhos
19 JANEIRO - 30 MARÇO / 21H00

Torneio organizado com o objetivo de incentivar o relacio-
namento e o convívio entre as gentes do lugar e vizinhos. 
Será também uma forma de promover a participação dos 
mais novos, num contacto que estimule a aproximação e 
uma presença mais ativa na associação.
Com início no dia 19 de janeiro, realiza-se quinzenalmente, 
aos sábados à noite, num total de seis sessões.

Classificação etária: + 15 anos 

Entrada livre

Entidade(s) responsável(is): Centro Cultural e Desportivo 
de Couvelha

COUVELHA – SEDE DO CENTRO CULTURAL E 
DESPORTIVO DE COUVELHA 

“Movimento Sénior é Vida!”
16 JANEIRO / 10H30

O Movimento Sénior é Vida! proporciona aos seniores 
e 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 DE DESPORTOS
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Ciclismo de Pista: Taça de Portugal - Troféu Alves Barbosa
19 JANEIRO / 10H00 – 19H00 

O Troféu Alves Barbosa é a segunda etapa da Taça de 
Portugal de Ciclismo de Pista.
Nesta prova que homenageia o grande símbolo do ciclismo 
em Sangalhos, desaparecido recentemente, participam 
ciclistas das categorias de juvenis, cadetes, juniores e 
elites (masculinos e femininos), e masters (femininos), 
sendo disputadas corridas nas disciplinas de 500m, per-
seguição individual, corrida por pontos, omnium, scratch, 
e eliminação.

SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE ANADIA / VELÓDROMO NACIONAL
Entrada livre. 

Mais informações em www.fpciclismo.pt 

Entidade(s) responsável(is): Federação Portuguesa de 
Ciclismo
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Ciclismo de Pista: Campeonatos Nacionais
2 - 3 FEVEREIRO / 10H30 – 19H20 (SÁB.) E 10H00 – 15H00 (DOM.)

Nova ronda de provas dos Campeonatos Nacionais de 
Pista: o Velódromo de Sangalhos volta a encher-se de ati-
vidade para as corridas de eliminação, scratch, corrida por 
pontos, perseguição individual e perseguição por equipas, 
nas diversas categorias.
Estarão também em disputa os títulos de campeão 
nacional de paraciclismo em perseguição individual e em 
500 metros.

SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE ANADIA / VELÓDROMO NACIONAL

Entrada livre. 

Mais informações em www.fpciclismo.pt 

Entidade(s) responsável(is): Federação Portuguesa de 
Ciclismo
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“Eu saio na próxima, e você?” – Comédia
9 FEVEREIRO / 21H30

Um homem e uma mulher conhecem-se no metro, em 
Lisboa, nos anos 70 do século passado. Começam a con-
versar e decidem voltar a encontrar-se, e, após um mês de 
contactos, casam-se. Mas o matrimónio está condenado 
ao fracasso. Ambos se dirigem ao público apresentando 
as suas razões para o falhanço da relação, recordando 
personagens do passado e experiências que os marcaram 
e que influenciaram comportamentos posteriores.
“Eu saio na próxima, e você?” é um retrato geracional, um 
choque ideológico resultante da mudança da ditadura para 
a democracia através da libertação sexual e da liberdade 
que a mulher conquistou na transformação de Portugal 
desde os anos sessenta aos nossos dias.
Prova de fogo para dois maravilhosos comediantes, Marina 
Mota e João Baião, que têm as interpretações mais exigen-

ANADIA – CINETEATRO ANADIA

tes e extraordinárias das suas vidas nesta versão portugue-
sa de Filipe La Féria para o texto de Adolfo Marsilhach.

Classificação etária: + 12 anos 

Bilhetes – preço(s): 1.ª plateia - 18,00€ / 2.ª plateia – 
15,00€ / balcão – 12,50 €

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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Matança do porco –
Sabores da matança
3 FEVEREIRO / 12H30 - 20H00

Vamos recordar os pratos tradicionais e os eventos ocor-
ridos aquando da matança do porco nas nossas aldeias, e 
as tradições a ela ligadas.
Ementa: entradas, caldo verde, sarrabulho, rojões e 
sobremesas.
Durante a tarde será realizado um convívio e haverá ossi-
nhos cozidos e febras grelhadas.

Bilhetes / preço(s): 12,50 € (crianças: metade do preço)

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

ÓIS DO BAIRRO

“Movimento Sénior é Vida!”
20 FEVEREIRO / 10H30

O Movimento Sénior é Vida! proporciona aos seniores 
e 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 DE DESPORTOS
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Ciclismo de Pista: Taça de Portugal - Troféu Sunlive
9 FEVEREIRO / 10H00 – 19H00 

O Troféu Sunlive é a terceira etapa da Taça de Portugal de 
Ciclismo de Pista.
Conta com a participação de ciclistas das categorias de 
juvenis, cadetes, juniores e elites (masculinos e femininos), 
e masters (femininos), sendo disputadas corridas nas 
disciplinas de 500m, perseguição individual, corrida por 
pontos, omnium, scratch, e eliminação.

SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE ANADIA / VELÓDROMO NACIONAL

Entrada livre

Mais informações em www.fpciclismo.pt 

Entidade(s) responsável(is): Federação Portuguesa de 
Ciclismo
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Ciclismo de Estrada: Prova de Abertura – Região de Aveiro
10 FEVEREIRO / 12H00 – 15H50 (PASSAGEM EM ANADIA: 13H30)

No dia 9, decorre, em Ílhavo, a Cerimónia de Abertura da 
Época de Ciclismo 2019.
A época nacional de estrada começa no dia seguinte, 
domingo, com a Prova de Abertura - Região de Aveiro, 
primeira corrida da Taça de Portugal Jogos Santa Casa 
de Elite.

12h00 – Sever do Vouga
12h30 – Albergaria-a-Velha
13h00 – Águeda
13h15 – Oliveira do Bairro

SEVER DO VOUGA (PARTIDA) – ESTARREJA (CHEGADA)
13h30 – Anadia
14h05 – Vagos
14h10 – Ílhavo
14h20 – Aveiro
14h50 – Estarreja
15h05 – Ovar
15h50 – Estarreja
Mais informações em www.fpciclismo.pt 

Entidade(s) responsável(is): Federação Portuguesa de 
Ciclismo
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MasterClass de Vinhos – Rufetes: Dão vs Beira Interior
19 FEVEREIRO / 21H00 

O Município de Anadia dá continuidade ao primeiro ciclo 
de MasterClasses de Vinhos, destinado a quem pretenda 
adquirir ou aprofundar saberes enófilos e técnicos rela-
cionados com a identidade de diferentes tipos de vinhos 
e regiões. 
Nesta quarta sessão, e com o apoio das respetivas comis-
sões vitivinícolas, serão dados à prova vinhos das regiões 
do Dão e da Beira Interior, baseados na casta Rufete.

Classificação etária: + 18 anos 

ANADIA – MUSEU DO VINHO BAIRRADA
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
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Convívio com porco no 
espeto
23 FEVEREIRO / 16H30

Momento de convívio, com promoção do associativismo.

Entrada livre

Entidade(s) responsável(is): Centro Cultural e Desportivo de 
Couvelha

COUVELHA – SEDE DO CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO 
DE COUVELHA 

Tradicional Matança do 
Porco 
23 FEVEREIRO / 09H00 - 20H00

A matança do porco, tal como era feita pelos nossos antepas-
sados, vai ser revivida e demonstrada, com apresentação dos 
pratos tradicionais.

Entrada livre.

Entidade(s) responsável(is): Grupo Folclórico da Pedralva – 
Região Bairradina

PEDRALVA – CASA MUSEU DO GRUPO FOLCLÓRICO 
DA PEDRALVA

Elite MiniFootball Portugal
(Final Nacional Futebol 7 e Futebol 5)

23 E 24 FEVEREIRO / 9H00 – 18H00

Anadia é, pela primeira vez, a cidade escolhida para acolher 
a final das SuperLigas Futebol 5 & 7 das Ligas MiniFootball 
Portugal. Segundo a organização, Anadia reúne as condições 
necessárias para a realização de um total de 53 jogos que irão 
definir os novos campeões nacionais.
Com uma previsão de 30 equipas e de 450 atletas a participa-
rem nestas duas finais, a 11.ª edição da prova será disputada 
em três campos de futebol com piso sintético.
A competição visa a recreação e lazer para participantes 
amadores que outrora foram desportistas federados, e hoje 
procuram jogar futebol entre amigos, mantendo o espírito 
competitivo. Esta fase final vai servir também como momento 
de observação para a escolha dos 15 jogadores que irão 
representar Portugal no mundial de futebol amador, com o 
apoio da FPF.
 
Entrada livre. 

Mais informações em www.minifootball.pt

Entidade(s) responsável(is): Associação Portuguesa de 
MiniFootball

ANADIA – COMPLEXO DESPORTIVO (CAMPOS DE 
RELVA SINTÉTICA)
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Quintas no Museu – Histórias de Vida: Aurora Cunha
28 FEVEREIRO / 21H30

Uma animada tertúlia com Aurora Cunha, atleta portuguesa 
de corta-mato, meio-fundo e fundo, que foi campeã mun-
dial de estrada em três anos consecutivos (1984 a 1986). 
Conquistou as maratonas de Paris, Tóquio, Chicago e 
Roterdão, e representou Portugal em três Jogos Olímpicos. 
Atualmente, é presença assídua e empenhada em causas 
sociais e de promoção do desporto e da atividade física.
Nesta sessão moderada pelo jornalista Teófilo Fernando 
(TSF), Aurora Cunha partilhará factos e memórias que mar-
caram a sua vida e a sua carreira, muitas delas descritas na 
sua biografia “Uma vida de paixões”.

ANADIA – MUSEU DO VINHO BAIRRADA
Classificação etária: + 6 anos 

Entrada livre, por ordem de chegada, sem lugares marca-
dos, e limitada à capacidade do espaço. 
Abertura pelas 21h00. 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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Concertos de Primavera - Cuca Roseta
(Comemoração do Dia da Mulher)

8 MARÇO  / 21H30

Cuca Roseta traz consigo uma nova “Luz”, que dá novo brilho 
ao seu caminho, sendo o que mais longe vai na definição da-
quele que é o seu fado. Um álbum em sintonia absoluta com 
o lado solar da vida e que reúne um conjunto de autores de 
prestígio. Cuca Roseta vem reivindicando desde há muito um 
fado pessoal, feito à sua medida, não se entregando apenas 
nas mãos de terceiros, mas propondo também as suas auto-
rias, aplicando-lhe uma marca verdadeira e única. Um fado, 
por assim dizer, pessoal, intransmissível e reconhecível num 
par de segundos. Esse tem sido o caminho de revelação de 
Cuca Roseta – que o tem percorrido descobrindo-se e reve-
lando-se plenamente, como intérprete, autora, compositora, 
letrista, mulher inteira no fado. E Cuca surpreende sempre 
em cada passo que dá. Ouvir Cuca Roseta é sentir toda a 
emoção do fado, numa das vozes mais impressionantes e 
aclamadas da atualidade.

ANADIA - CINETEATRO ANADIA

Classificação etária: + 12 anos 

Bilhetes / preço(s): 1.ª plateia – 14,00€; 2.ª plateia – 12,00€; 
balcão – 10,00 €; 
passe geral para 3 concertos em 1.ª plateia – 35,00€

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

Entidade responsável: Município de Anadia
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TeamGym – Campeonato Nacional
17 MARÇO / 9H00 – 18H00

As equipas masculinas, femininas e mistas de TeamGym vão 
exibir habilidades de ginástica em três disciplinas diferentes: 
solo, tumbling e trampet (mini-trampolim). É necessário um 
bom trabalho de equipa e boa técnica nos elementos.
Escalões competitivos: Juvenis, Juniores, Seniores, e equipa 
masculina de Seniores Elite.
A Federação de Ginástica de Portugal prevê a participação 
de 30 equipas, envolvendo cerca de 350 ginastas.

SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE ANADIA / VELÓDROMO NACIONAL

Entrada paga.

Mais informações em www.gympor.com

Entidade(s) responsável(is): Federação de Ginástica de 
Portugal
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“Movimento Sénior é Vida!”
13 MARÇO / 10H30

O Movimento Sénior é Vida! proporciona aos seniores e pes-
soas com incapacidade de instituições sociais do concelho 
e da comunidade a realização de atividade física em infraes-
truturas 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 incapacidade 

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

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

AVELÃS DE CIMA – CENTRO SOCIAL, CULTURAL E 
RECREATIVO DA FREGUESIA DE AVELÃS DE CIMA

Festa do Dia do Pai

Concerto de Primavera 

24 MARÇO  / 12H30 - 20H00

24 MARÇO / 15H00

Vamos festejar Dia do Pai, promovendo um encontro 
geracional.
Animação com rancho folclórico da casa e rancho convida-
do, recordando cantares e dançares de antigamente.

Ementa – Sabores da Aldeia: entradas, sopa da pedra, e 
grelhada mista.

Bilhetes / preço(s): 12,50 € (crianças: metade do preço)

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

Concerto de canto coral.

Entrada livre.
 
Mais informações em www.facebook.com/ocoraldabairrada

Entidade responsável: O Coral da Bairrada

ÓIS DO BAIRRO

AVELÃS DE CIMA – CENTRO SOCIAL
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A Poesia anda nas ruas de Anadia 
18 - 23 MARÇO

Entre 18 e 23 de março, em todo o concelho, a poesia andará 
nas ruas de Anadia, onde decorrerão várias ações junto do 
comércio local e da população em geral.

ANADIA (CONCELHO)

Mais informações em: www.bm-anadia.pt

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia 
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MasterClass de Vinhos – Algarve vs Trás-os-Montes
19 MARÇO / 21H00 

O Município de Anadia dá continuidade ao primeiro ciclo de 
MasterClasses de Vinhos, destinado a quem pretenda adqui-
rir ou aprofundar saberes enófilos e técnicos relacionados 
com a identidade de diferentes tipos de vinhos e regiões. 
Nesta quinta sessão, e com o apoio das respetivas comis-
sões vitivinícolas (CVR), serão dados à prova vinhos das 
regiões do Algarve e de Trás-os-Montes. A MasterClass será 
ministrada por Gilmar Brito, da CVR Algarve, e por Ana Alves, 
da CVR Trás-os-Montes.

Classificação etária: + 18 anos 

ANADIA – MUSEU DO VINHO BAIRRADA

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
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Quintas no Museu – Histórias de Vida: Amália Rodrigues
21 MARÇO / 21H30

A vida e a carreira de Amália Rodrigues vão dominar a 
sessão de março de “Quintas no Museu – Histórias de 
Vida”. No Museu do Vinho Bairrada estarão representantes 
da Fundação Amália Rodrigues / Casa-Museu Amália 
Rodrigues, que desvendarão alguns episódios e curiosidades 
do percurso da grande diva – registos de memória contados 
por alguns daqueles com quem Amália conviveu e que hoje 
preservam o acervo histórico desta figura maior do fado e da 
cultura portugueses. 

ANADIA – MUSEU DO VINHO BAIRRADA

Classificação etária: + 12 anos 

Entrada livre, por ordem de chegada, sem lugares marca-
dos, e limitada à capacidade do espaço. 
Abertura pelas 21h00. 

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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Taça de Portugal de Ginástica Artística
23 MARÇO / 10H00 – 13H00 E 15H00 – 21H00

Os melhores ginastas nacionais vão disputar a Taça de 
Portugal de Ginástica Artística, feminina e masculina, nos 
escalões de seniores, juniores e juvenis. A competição 
realiza-se por equipas em representação dos clubes filiados 
na Federação Portuguesa de Ginástica e individualmente.

SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE ANADIA / VELÓDROMO NACIONAL

Bilhetes – preço(s): 5,00 € 

Mais informações em www.gympor.com

Entidade(s) responsável(is): Federação de Ginástica de 
Portugal
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“Faz-te Homem!” – Comédia 
(Dia Mundial do Teatro)
30 MARÇO  / 21H30

Dois amigos de longa data decidem debater a sempre 
polémica temática do papel do homem na nossa sociedade 
e as suas ramificações com tudo o que o rodeia, com tudo o 
que se mexe… mulheres incluídas.
Regabofe, Rabos, Carros, Futebol, Copos, Porrada, Mariqui-
ces versus Machices, Gajas e, claro, Mulheres, serão alguns 
dos vários temas aflorados (esta palavra não é de macho).  
Os espectadores, sem saberem, serão participantes desta 
“Conferência de e para Machos” e poderão ser chamados 
a intervir, dando o seu importante contributo para uma 
sociedade mais…, digamos, mais… masculina, vá!
Uma comédia com João Didelet e António Machado. Texto 
de Luís Coelho e encenação de Paulo Sousa Costa.

ANADIA – CINETEATRO ANADIA

Classificação etária: + 12 anos 

Bilhetes – preço(s): 7,50 €
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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“Ler & Aprender” - 
Concurso Escolar
3 JAN - 5 ABR 
O Município de Anadia, através da sua Biblioteca Municipal, 
promove a X edição concurso escolar “Ler & Aprender”, 
enquadrado no Projeto de Promoção do Livro, da Leitura e 
da Escrita, traçado para as escolas do concelho. 
Podem participar todos os alunos dos estabelecimentos 
de ensino do concelho de Anadia, que frequentem os 1.º, 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, o Ensino Secundário 
(incluindo o Ensino Profissional), o Programa Qualifica e a 
Universidade Sénior da Curia.

Mais informações em: www.bm-anadia.pt

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

“Letras da Primavera” 
Concurso de Poesia
6 FEV - 13 ABR 
No âmbito da celebração do Dia Mundial da Poesia (21 de 
março), a Câmara Municipal de Anadia promove a XI edição 
do concurso de poesia “Letras da Primavera”, decorrendo o 
prazo para entrega dos trabalhos até ao dia 2 de março.
De 11 de março a 13 de abril, os poemas serão expostos na 
Biblioteca Municipal e sujeitos a votação pelos visitantes, 
mediante preenchimento de impresso próprio. Os 10 
poemas mais votados serão apreciados por um júri a 
designar pela Câmara Municipal de Anadia, que selecionará 
os três vencedores.
 
O tema é livre e são admitidos a concurso apenas 
trabalhos inéditos e não publicados, escritos em português, 
com o limite de um poema por autor. 
Os três trabalhos vencedores receberão prémios 
pecuniários no valor de 100 euros (1.º lugar), 75 euros (2.º 
lugar) e 50 euros (3.º lugar).

Classificação etária: + 16 anos

Mais informações em: www.bm-anadia.pt

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

R. das Sobreiras
3780-297 Anadia

Telef. 231 519 090
E-mail: geral@bm-anadia.pt

www.bm-anadia.pt

Horário:
segunda a sexta-feira: 
10h00 - 13h00 e 14h00 - 19h00
sábado: 
10h00 - 13h00 e 14h00 - 17h00



www.cm-anadia.pt

BM
A

acontece
emanadia

29www.cm-anadia.pt

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.

Teatro de Fantoches
19 JAN / 16 FEV / 23 MAR / 15H00

Uma vez por mês, a biblioteca apresenta um teatro 
de fantoches, baseado em contos tradicionais, 
proporcionando às crianças uma viagem ao mundo incrível 
da fantasia.

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

CRIANÇAS DOS 3 AOS 6 ANOS

Contos & Fraldas
26 JAN / 23 FEV / 30 MAR / 11H00

Uma vez por mês, a biblioteca dinamiza esta atividade 
de promoção do livro e da leitura para bebés, com base 
em livros manufaturados, estimulando pais e crianças a 
iniciarem, em conjunto, a exploração do objeto livro e a 
experienciarem, em família, o prazer da leitura.

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

BEBÉS DOS 6 AOS 24 MESES 

Sábados com Arte
16 MAR / 10H30

Porque março é um mês especial, a biblioteca dedica este 
atelier de expressão plástica ao Dia do Pai. Crianças e 
adultos são desafiados a criarem, com recurso a materiais 
reciclados, uma prenda para o Pai.   

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

CRIANÇAS A PARTIR DOS 8 ANOS 

Hora do Livro
5 JAN - 30 MAR / 11H00
CRIANÇAS DOS 5 AOS 10 ANOS 
Todos os sábados, às 11h00, há uma nova história para os 
leitores mais jovens da BMA.
Datas:
5,12,19 e 26 de janeiro
2, 9, 16 e 23 de fevereiro
2, 9, 16, 23 e 30 de março

Entrada gratuita. 
Local: Sala infanto-juvenil.
As crianças devem estar sempre acompanhadas pelo 
adulto responsável.
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Programa Anadia Ativa
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA / 18H30 – 20H15

Treino de manutenção
- segundas e quintas-feiras / 18h30 às 19h15
Treino funcional
- segundas e quintas-feiras / 19h30 às 20h15
Cycling 
- quartas e sextas-feiras / 18h30 às 19h15 e 19h30 às 20h15
Caminhada e corrida
- terças e sextas-feiras / 19h00 às 20h00

Caminhada e Corrida: gratuitas.

Restantes atividades: 14,80 euros / mês.

Inscrições na secretaria do Pavilhão de Desportos (Com-
plexo Desportivo de Anadia):
- de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 21h00,
- sábados, das 9h00 às 13h00 e das 15h00 às 20h00.

Mais informações em www.cm-anadia.pt

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

ANADIA - PAVILHÃO DE DESPORTOS (COMPLEXO DESPORTIVO)
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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
Urbanização 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:
Campo de futebol de 7 e courts de ténis: 
Segunda a sexta-feira: 09h00 - 21h00 
Sábado: 09h00 - 13h00 e 15h00 - 20h00 
Encerra ao domingo e feriados
(atendimento no Pavilhão de Desportos)

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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