
 
 
 

 
 
 

Nota de imprensa / Press release 
 

 

 
 
 
 
 

1 # 1 

 

Largo do Município – Apartado 19  -  3781-909 Anadia  |  nif: 501 294 163 

tel: +351 231 510 730  |  fax: +351 231 510 739  |  e-mail: geral@cm-anadia.pt  
www.cm-anadia.pt    |    www.facebook.com/municipioanadia/ 

comunicacao.cmanadia@gmail.com 

 

 

MUNICÍPIO VAI ARRENDAR ESPAÇOS COMERCIAIS EM ANADIA E NA CURIA 
 

Hastas públicas marcadas para 15 de fevereiro 
 

 
 A Câmara Municipal de Anadia, na sua reunião do passado dia 16 de janeiro, aprovou a realização 
de duas hastas públicas com vista ao arrendamento de espaços comerciais no Mercado Municipal de 
Anadia e no Edifício Dr. Luís Navega, na Curia. As praças para arrematação vão realizar-se no próximo 
dia 15 de fevereiro, pelas 10h30 e 11h00, respetivamente, no salão nobre dos Paços do Município. 
  
 No Mercado Municipal de Anadia os espaços comerciais para arrendamento correspondem às 
frações designadas pelas letras “C”, “D” e “E”, com a área de 30,70 m2 cada, e localizadas no piso térreo. 

 
No Edifício Dr. Luís Navega são cinco os espaços comerciais a arrendar, correspondentes às 

frações designadas pelas letras “D”, “J”, “L”, “M” e “O”, cada um com a área de 33,50m2, e localizados 
no rés do chão e no primeiro andar.  

 
Em ambas as hastas, o valor base de licitação será de 130 euros, sendo os lanços obrigatórios de 

10 euros. 
 
Todos os espaços comerciais se destinam à instalação de atividades que não colidam com razões 

ambientais, não prossigam fins eticamente duvidosos, nem constituam fator de perturbação, tendo em 
conta as caraterísticas sociais e culturais do meio, de acordo com os respetivos regulamentos de 
ocupação e de utilização. 

 
As condições gerais de arrendamento podem ser consultadas no Edifício dos Paços do Município 

de Anadia, no Serviço de Património, das 8h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00, até ao dia anterior ao da 
realização da praça, ou no site : 

 
www.cm-anadia.pt/images/municipio/loja_do_municipe/avisos-editais-deliberacoes-e-
despachos/Edital_Republicação_Regul_lojas_Exteriores.pdf 
 
www.cm-anadia.pt/images/municipio/loja_do_municipe/regulamentos/Edital_Ed_DR_Luis_Navega.pdf 
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