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MUNICÍPIO DE ANADIA RECEBE PROVAS DE CICLISMO 

 

O concelho de Anadia recebe, no próximo fim de semana, as duas últimas provas da Taça 

Nacional de Esperanças, nas categorias de Juniores e Sub 23, realizando-se, no dia 10 de agosto, o 

“Prémio Anadia Capital do Espumante – Murtosa Coração da Ria” e, no dia 11, o “VIII Circuito da Curia”.  

A prova de sábado, 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, rumando a Sangalhos, Fogueira, Amoreira da Gândara, Ancas, 

Paredes do Bairro, Couvelha, Samel, Levira, e Bemposta. Após uma breve incursão no vizinho concelho 

de Cantanhede, os ciclistas passarão em Poutena, Pedreira de Vilarinho, Vilarinho do Bairro, Pedralva, S. 

Lourenço do Bairro, Lezírias, Malaposta, Cerca, S. Pedro, Candieira, Boialvo, Canelas, Póvoa do Gago, 

Vale da Mó, Vale do Boi, Moita, e Carvalhais, estando prevista para as 16h20 a chegada à meta, no 

Monte Crasto, em Anadia. 

No domingo, o ciclismo continua a ter como palco o concelho de Anadia, sendo a estância 

termal da Curia 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 

Garção, Arinhos, e Tamengos, até à meta instalada na Avenida dos Plátanos, na Curia. 

A realização destas duas provas implicará condicionamentos de trânsito nos respetivos 

trajetos. Neste fim de semana, a Curia acolhe também mais uma edição das Festa do Leitão e do 

Espumante. 
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