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FIM-DE-SEMANA PREENCHIDO COM ATIVIDADES DESPORTIVAS ANADIA 
 

 
Anadia viveu um grande fim-de-semana de atividade desportiva, com a realização de vários 

eventos que decorreram no âmbito da Feira da Vinha e do Vinho, entre os dias 21 e 23 de junho, e que 

trouxeram ao concelho várias centenas de desportistas.  

O Pavilhão Municipal de Anadia acolheu, de sexta-feira a domingo, a quarta edição do Torneio 

Internacional de Basquetebol - Cidade de Anadia, com a participação das seleções nacionais de Portugal, 

Bielorrússia, República Checa, e Israel. 

No Centro de Alto Rendimento (CAR) de Anadia – Velódromo Nacional, localizado em 

Sangalhos, realizaram-se, no sábado e domingo, as Finais Nacionais de Esgrima, na disciplina de Florete, 

nos escalões de benjamins, infantis, iniciados e cadetes, encerrando o respetivo circuito infantil e 

juvenil. 

No domingo, dia 23, teve lugar a segunda edição da “Anadia Wine Run 2019”, com partida e 

chegada junto ao CAR de Anadia. Esta prova, promovida pelo Município de Anadia em parceria com a 

ADR4Estações, é muito mais do que uma corrida, uma vez que se realiza numa paisagem deslumbrante, 

entre vinhedos e quintas, em três distâncias: 23 km, 15 km e 10 km. Uma das particularidades deste 

evento desportivo são os seus abastecimentos temáticos, que dão a conhecer o que o concelho de 

Anadia e a região da Bairrada têm de melhor. De referir ainda que a “Anadia Wine Run 2019” recebeu a 

classificação de Ecoevento, mercê de um acordo entre o Município de Anadia e a ERSUC, convertendo-

o, assim, num evento sustentável, na medida em que as duas entidades se empenharam na adequada 

gestão dos resíduos produzidos durante a realização da prova. Para ajudar nesta missão, foram 

instalados contentores adequados a cada local, e implementada a recolha seletiva dos resíduos. 

Ainda no passado domingo, teve lugar a quarta etapa do 40.º Grande Prémio ABIMOTA em 

ciclismo de estrada, que ligou Anadia a Águeda, numa extensão de cerca de 174,3 km, tendo a partida 

simbólica ocorrido em Anadia, na Praça do Município, pelas 11h55.  
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