2019

acontece
em

ABRIL
MAIO
JUNHO

anadia

agenda de eventos

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

Maria Teresa Belém Correia Cardoso
Presidente da Câmara Municipal de Anadia

NOTA DE

abertura
Passou já um ano desde o início da publicação desta agenda trimestral que a todos leva
informação sobre as atividades de índole sociocultural, desportiva e outras.
Neste número, apresentamos a programação a realizar em abril, maio e junho, meses do
ano em que ocorrem os eventos municipais que congregam mais público. Por isso, os
recursos da autarquia mobilizam-se de forma mais intensa para proporcionarem aos munícipes e a quem nos visita um conjunto variado de iniciativas. Os espaços ao ar livre voltam
a ser o palco privilegiado da festa, da competição, da degustação, e do lazer, aliando o
convívio ao espetáculo, qualquer que seja a natureza deste.
É sempre grande a expetativa em relação a eventos como a “Feira Medieval” ou “Anadia
Capital do Espumante – Feira da Vinha e do Vinho”. São também aguardados por um
público fiel os espetáculos do “Às Sextas na Praça”, o programa “Dos 8 aos 80, tudo se
movimenta”, o “Sweet Sugar Festival”, a “Anadia Fashion Night” (mais cedo, este ano), a
“Feira de Artesanato e Velharias”, a “Feira do Ambiente – Anadia + Verde”, e a “Sardinhada
de Santo António”. O sucesso estrondoso da “Anadia Wine Run”, em 2018, ditou mais uma
edição do evento, a realizar no final de junho, no âmbito da “Feira da Vinha e do Vinho”,
certame que, como já é tradição, também acolhe as “Marchas Populares de Anadia”. E não
esqueçamos os grandes concertos musicais, que trarão Miguel Gameiro, Vitorino & Cordis,
e Gisela João ao palco do Cineteatro Anadia.
Teremos ainda eventos desportivos como as sessões mensais do “Movimento Sénior é
Vida” e a “Corrida Colorir Anadia”, de iniciativa municipal, bem como grandes provas da
Federação de Ginástica de Portugal e da Federação Portuguesa de Esgrima.
A novidade deste trimestre será o “Festival Sentir Anadia”, iniciativa que envolve as
associações culturais do concelho, e que dará a conhecer não só o trabalho que resulta
da atividade de cada uma delas, mas também aquele que decorre da confluência das
respetivas sinergias, numa ótica de partilha, de otimização de recursos, e de multiplicação
de resultados. Aliás, nesta agenda encontrarão outros eventos promovidos pelas nossas
coletividades, que assim vos convidam a assistir e a participar em ações que espelham o
talento e a dedicação dos seus associados e demais colaboradores.
E também nós contamos com a vossa presença e com a vossa participação!
Anadia, 28 de março de 2019
A Presidente da Câmara Municipal de Anadia
Maria Teresa Belém Cardoso
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resumo / programação completa / abril / maio / junho / 2019

12 DEZ - 30 ABR

15 ANOS COM ARTE – EXPOSIÇÃO

Anadia - Museu do Vinho Bairrada

01 - 30 ABRIL

EM ABRIL, LEITURAS MIL!

Anadia – Biblioteca Municipal

4 ABR

14H30

A FISCALIDADE DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA

Curia - Auditório do Curia Tecnoparque

5 ABR

21H30

CONCERTOS DE PRIMAVERA – MIGUEL GAMEIRO

Anadia – Cineteatro Anadia

5 - 7 ABR

11h00 - 20H30

SWEET SUGAR FESTIVAL

Sangalhos - Centro de Alto Rendimento
de Anadia / Velódromo Nacional

7 ABR

15H00

AUDIÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CLUB DE ANCAS –
ENCONTRO DE ESCOLAS DE MÚSICA

Ancas – Club de Ancas

8 - 18 ABR

DESPORTIVAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE
08H30 – 18H00 FÉRIAS
ANADIA – PÁSCOA 2019

Anadia e Sangalhos

10 ABR

10H30

“MOVIMENTO SÉNIOR É VIDA!”

Ancas – Pavilhão de Ancas

CAMPEONATO NACIONAL DE INICIADOS DE ESGRIMA

Sangalhos - Centro de Alto Rendimento
de Anadia / Velódromo Nacional

13 - 14 ABR
16 ABR

21H00

MASTERCLASS DE VINHOS – VINHOS DE TALHA

Anadia - Museu do Vinho Bairrada

17 ABR

21H00

4.ª FEIRA CLÁSSICA
“A MORTE VEIO DO ESPAÇO” - ED WOOD

Curia – Sala de Cinema do Parque das
Termas

23 ABR – 4 MAI

“UMA REVOLUÇÃO EM MARCHA” – EXPOSIÇÃO

Anadia – Biblioteca Municipal

23 ABR

14H30

“O 25 DE ABRIL VIVIDO PELOS SENIORES E QUESTIONADO
PELOS JOVENS”

Anadia – Cineteatro Anadia

27 ABR

23H00

WARM-UP SUBLIMEVILLA BAIRRADA METALFEST

Ancas – Club de Ancas

27 ABR

21H00

ANADIA FASHION NIGHT 2019

Curia - Parque das Termas

27 ABR

21H30

FESTIVAL SENTIR ANADIA: JAM – ESPECIAL ZECA
AFONSO

Anadia – Cineteatro Anadia

27 - 28 ABR

11H00 – 19H00 6.ª MOSTRA DO CLUBE TEX PORTUGAL

28 ABR - 16 JUN

10H00

“DOS 8 AOS 80, TUDO SE MOVIMENTA”

Anadia

29 ABR

11H00

INFORMANCE #TODOS

Anadia – Praça do Município e Praça
da Juventude

30 ABR

21H30

VITORINO & CORDIS

Anadia – Cineteatro Anadia

1 MAI

9H00 – 18H00

FEIRA DE ARTESANATO E VELHARIAS DE ANADIA

Anadia – Praça da Juventude

4 MAI

21H00

“A NOVA HISTÓRIA DA CAROCHINHA”

Ancas – Club de Ancas

8 MAI

10H30

“MOVIMENTO SÉNIOR É VIDA!”

Vila Nova de Monsarros – Pavilhão
Desportivo

10 MAI

21H30

CONCERTOS DE PRIMAVERA – GISELA JOÃO

Anadia – Cineteatro Anadia

(WE)EKEND DANCE!

Ancas / Anadia / Poutena

10 - 12 MAI
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Anadia - Museu do Vinho Bairrada

11 MAI

22H00

FESTA DA CANECA

Ancas – Largo da Igreja

11 MAI

21H30

FESTIVAL SENTIR ANADIA: WE DANCE!

Anadia – Cineteatro Anadia

11 - 12 MAI

10H00 - 19H00

CAMPEONATO NACIONAL DE TRAMPOLINS

Sangalhos - Centro de Alto Rendimento
de Anadia / Velódromo Nacional
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15 MAI

21H00

4.ª FEIRA CLÁSSICA - CINE CONCERTO

Curia – Sala de Cinema do Parque das
Termas

17 MAI

09H00 - 16H00

“A BRINCAR TAMBÉM SE APRENDE”

Anadia – Complexo Desportivo

18 MAI

20H00 – 02H00 2.º PASSEIO SOLIDÁRIO NOTURNO – LED RUN

Anadia

24 MAI

13H30 - 16H00

Anadia - Complexo Desportivo de Anadia

30 MAI – 1 JUN

10H00 – 00H00 FEIRA MEDIEVAL DE ANADIA

Anadia – Praça do Município

7 . 14 . 21 JUN

22H00

ÀS SEXTAS NA PRAÇA

Anadia – Praça da Juventude

7 - 8 JUN

9H00 - 22H00

FEIRA DO AMBIENTE “ANADIA + VERDE”

Anadia – Praça Visconde de Seabra

CAMPEONATO NACIONAL DE SENIORES DE FLORETE

Sangalhos - Centro de Alto Rendimento
de Anadia / Velódromo Nacional

8 - 9 JUN

“CORRIDA COLORIR ANADIA”

9 JUN

8H30

CAMINHADA AMBIENTAL + AVÓS & NETOS

Ancas

12 JUN

21H00

4.ª FEIRA CLÁSSICA
“THE BLOOD OF A POET” – JEAN COCTEAU

Curia – Sala de Cinema do Parque das
Termas

15 - 16 JUN

ARTÍSTICA / CAMPEONATO NACIONAL DE
10H00 – 19H00 GINÁSTICA
BASE E CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITÁRIO

Sangalhos - Centro de Alto Rendimento
de Anadia / Velódromo Nacional

15 JUN

19H00

SARDINHADA DE SANTO ANTÓNIO

Anadia – Vale Santo

22 - 30 JUN

19H00 - 00H00

ANADIA CAPITAL DO ESPUMANTE
FEIRA DA VINHA E DO VINHO 2019

Anadia – Vale Santo

23 JUN

9H00

ANADIA WINE RUN 2019

Sangalhos - Centro de Alto Rendimento
de Anadia / Velódromo Nacional

FINAIS NACIONAIS DE FLORETE

Sangalhos - Centro de Alto Rendimento
de Anadia / Velódromo Nacional

22 - 23 JUN
26 JUN

10H30

“MOVIMENTO SÉNIOR É VIDA!”

Anadia – Anfiteatro do Vale Santo

29 JUN

21H00

MARCHAS DOS SANTOS POPULARES

Anadia – Vale Santo

2ª - 6ª FEIRA

18H30 – 20H15 PROGRAMA ANADIA ATIVA

Anadia – Pavilhão de Desportos

06 ABR - 29 JUN

11H00

HORA DO LIVRO

Anadia – Biblioteca Municipal

13 ABR / 4 MAI

10H30

SÁBADOS COM ARTE

Anadia – Biblioteca Municipal

13 ABR / 18 MAI

15H00

TEATRO DE FANTOCHES

Anadia – Biblioteca Municipal

27 ABR / 25 MAI

11H00

CONTOS & FRALDAS

Anadia – Biblioteca Municipal

EVENTOS

EXPOSIÇÕES

MÚSICA

DESPORTO

VINHO E
GASTRONOMIA

INFANTIL /
JUVENIL

BIBLIOTECA

FORMAÇÃO /
EDUCAÇÃO

FEIRAS / TEATRO / ARTES
ROMARIAS PERFORMATIVAS

CINEMA

www.cm-anadia.pt
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15 ANOS COM ARTE –
Exposição
ATÉ 30 ABRIL
ANADIA - MUSEU DO VINHO BAIRRADA
Grande mostra que reúne trabalhos de 64 prestigiados artistas 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 elaborados
propositadamente para este espaço museológico municipal.
A mostra integra o programa com que o Município de Anadia
celebra os 15 anos de atividade do 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€.
Gratuito até os 12 anos, inclusive.
Desconto 50% para portadores dos Cartões Anadia Jovem
e Anadia Sénior.
Mais informações em www.cm-anadia.pt

A Fiscalidade dos Preços
de Transferência
4 ABRIL / 14H30
CURIA – AUDITÓRIO DO CURIA TECNOPARQUE
Conferência direcionada para diretores e quadros de
departamento da área fiscal, contabilística e financeira,
de empresas de qualquer setor de atividade, que visa dar
a conhecer os conceitos fundamentais da fiscalidade dos
preços de transferência e a sua documentação fiscal, com
apresentação de casos práticos.
Participação gratuita
Inscrições: pwc.to/2ubW4l9
Mais informações em www.cm-anadia.pt
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia e PWC –
PricewaterhouseCoopers
Colaboração: ACIB - Associação Comercial e Industrial da
Bairrada e AIDA - Associação Industrial do Distrito de Aveiro.

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

Em Abril, Leituras Mil!
01 - 30 ABRIL
ANADIA – BIBLIOTECA MUNICIPAL
Em abril, quantos mais livros requisitar, mais surpresas irá
encontrar!
Visite a Biblioteca Municipal de Anadia e descubra todas
as novidades que temos para si.
Horários: 10h00-13h00 / 14h00-19h00 (2.ª a 6.ª feira);
10h00-13h00 / 14h00-17h00 (sábado).
Mais informações em www.bm-anadia.pt
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
06
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Concertos de Primavera – Miguel Gameiro
5 ABRIL / 21H30
ANADIA - CINETEATRO ANADIA
Considerado pela crítica e pelo público como um dos
melhores cantautores portugueses da sua geração, Miguel
Gameiro apresenta, em formato acústico, os temas da sua
carreira a solo, sem esquecer a passagem pelos “hinos”
mais emblemáticos dos “Polo Norte”.
Neste espetáculo intimista e de grande interação com
público, o artista retrata cada música de forma singular,
abordando até momentos de mais de 25 anos de histórias
de estrada e de canções, e de como alguns dos seus maiores temas foram escritos. Oportunidade para ver um grande
concerto e (re)viver algumas das músicas que fazem parte
da nossa / da sua vida, e que são já património musical do
imaginário coletivo dos portugueses…

Classificação etária: + 12 anos
Bilhetes / preço(s): 1.ª plateia – 14,00€;
2.ª plateia – 12,00€; balcão – 10,00 €
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

www.cm-anadia.pt
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Sweet Sugar Festival
5 - 7 ABRIL / 11H00 - 20H30
SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE ANADIA / VELÓDROMO NACIONAL
O Sweet Sugar Festival pretende dar a conhecer o que de
melhor se faz em Portugal nos domínios do cake design,
da pastelaria e da organização de festas e outros eventos.
Para além de demonstrações, workshops e concursos
ao vivo, estão a ser preparadas, para esta edição, muitas
atividades que irão surpreender os visitantes do certame,
esperando-se que este veja consolidada a sua importância,
a nível nacional, enquanto feira do setor da pastelaria e do
cake design.
Bilhetes / preço(s): diário – 2,50 €; três dias – 7,50 €;
crianças até 12 anos – gratuito.
08
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Bilheteira – local e horário(s): Sangalhos – Centro de Alto
Rendimento de Anadia / Velódromo Nacional, a partir das
11h00.
Mais informações em:
www.sweetsugarfestival.com
www.facebook.com/SweetSugarFestival
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia, ACIP e
Sweet Sugar Festival
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Audição da Escola de
Música do Club de Ancas
– Encontro de Escolas de
Música
7 ABRIL / 15H00
ANCAS – CLUB DE ANCAS
Como é hábito, o Club de Ancas transforma as audições da
sua Escola de Música num encontro de escolas de música,
onde alunos e professores são convidados a mostrar o
trabalho desenvolvido. Nesta audição, estarão presentes
alunos de Mortágua, de Cantanhede e de Avelãs de Cima,
no âmbito do projeto do grupo Incantus.
Entrada gratuita.
Mais informações em www.facebook.com/ClubDeAncas1904
Entidade(s) responsável(is): Escola de Música do Club de
Ancas

Férias Desportivas e
Culturais do Município de
Anadia – Páscoa 2019
8 - 12 E 15 - 18 ABRIL / 08H30 – 18H00
ANADIA E SANGALHOS
Visando ocupar, de uma forma salutar e enriquecedora, as
férias da Páscoa 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 Sangalhos, no Centro de Alto Rendimento / Velódromo Nacional,
abrangendo as áreas do desporto, ambiente, cultura, multimédia, expressão artística, e outros domínios de relevante
interesse para as crianças e jovens.
Classificação etária: 6 – 14 anos
Preço: 8 a 12 de abril – 25,00€ / 15 a 18 de abril – 20,00€
Inscrições - local e horário(s): Pavilhão de Desportos
de Anadia, 09h00-21h00 (2.ª a 6.ª feira); 09h00-13h00 e
15h00-20h00 (sábados)
Mais informações em www.cm-anadia.pt
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

www.cm-anadia.pt
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“Movimento Sénior é Vida!”
10 ABRIL / 10H30
ANCAS – PAVILHÃO DE ANCAS
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 incapacidade
Entrada livre, mas sujeita a marcação até à véspera da
sessão (telf. 231 510 486)
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

Campeonato Nacional
de Iniciados de Esgrima
13 - 14 ABRIL
SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE
ANADIA / VELÓDROMO NACIONAL
O Campeonato Nacional de Iniciados de Esgrima vai reunir
em Sangalhos, no CAR Anadia / Velódromo Nacional, os
melhores jovens esgrimistas, que vão disputar os títulos
nacionais de 2019.
Entrada livre
Mais informações em www.fpe.pt
Entidade responsável: Federação Portuguesa de Esgrima
Apoio: Município de Anadia e IPDJ
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MasterClass de Vinhos –
Vinhos de Talha
16 ABRIL / 21H00
ANADIA – MUSEU DO VINHO BAIRRADA
O Município de Anadia dá continuidade ao primeiro ciclo de
MasterClasses de Vinhos, destinado a quem pretenda adquirir ou aprofundar saberes enófilos e técnicos relacionados
com a identidade de diferentes tipos de vinhos e regiões.
Nesta sexta sessão, contamos com a colaboração de Virgílio Loureiro, que partilhará o seu vasto conhecimento sobre
esta matéria, e orientará a prova de alguns dos melhores
vinhos de talha produzidos em Portugal.
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).

4.ª Feira Clássica
“A morte veio do espaço”
Ed Wood
17 ABRIL / 21H00
CURIA – SALA DE CINEMA DO PARQUE DAS TERMAS
Os filmes clássicos estão de volta à Sala de Cinema do Parque das Termas da Curia, pela mão do CineClub Bairrada
– Núcleo do Club de Ancas.
Nesta sessão, será exibida a longa-metragem “A morte veio
do espaço”, realizada por Ed Wood (1959, USA, 79 min.),
filme em domínio público e que tem um papel de especial
relevância na História do Cinema. No papel de cicerone,
João Moreira, cinéfilo e autor, fará a apresentação da
película.
Classificação etária: + 16 anos
Mais informações em: www.facebook.com/CineClubBairrada
Entidade(s) responsável(is): CineClub Bairrada

Inscrições: museuvinhobairrada.m.anadia@gmail.com
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

“Uma Revolução em
Marcha” – Exposição
23 ABRIL – 4 MAIO
ANADIA – BIBLIOTECA MUNICIPAL
“Uma Revolução em Marcha” reúne 34 fotos do arquivo
fotográfico do Centro de Documentação 25 de Abril,
provenientes da Fototeca Nacional, que mostram aspetos
das operações militares do 25 de abril de 1974 nas ruas
de Lisboa.
Horários: 10h00-13h00 / 14h00-19h00 (2.ª a 6.ª feira);
10h00-13h00 / 14h00-17h00 (sábado).
Mais informações em www.bm-anadia.pt
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
www.cm-anadia.pt
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“O 25 de abril vivido pelos
seniores e questionado
pelos jovens”
23 ABRIL / 14H30
ANADIA – CINETEATRO ANADIA
Encontro e debate intergeracional entre alunos das escolas do
concelho e cidadãos que viveram o 25 de abril em idade adulta.
Após a exibição do documentário da RTP “Como era Portugal antes da democracia?”, alunos da Universidade Sénior
da Curia e participantes no projeto “Leituras sem Idade”
partilharão as suas vivências/memórias do 25 de abril
com alunos do Agrupamento de Escolas de Anadia, dos
Salesianos de Mogofores, do Colégio de Nossa Senhora da
Assunção, e da Escola Profissional de Anadia. A estes será
dada a oportunidade de colocar questões a quem viveu este
momento tão marcante da História de Portugal. A sessão
terminará com uma breve dramatização poética.
Entrada livre.
Mais informações em www.cm-anadia.pt
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

Warm-up SublimeVilla
Bairrada MetalFest
27 ABRIL / 23H00
ANCAS – CLUB DE ANCAS
Vamos aquecer para o SublimeVilla Bairrada MetalFest,
com duas bandas internacionais de Trash Metal em tour.
Os Corpsia, banda de Londrina, Brasil, vem com riffs
agressivos, bateria sólida e um baixo pesado. São acompanhados em palco pelos germânicos Nuclear Warfare, banda
inspirada nos heróis de metal dos anos 80: Kreator, Sodom,
Destruction and Slayer.
Classificação etária: + 16 anos
Bilhetes / preço(s): 2,00€
Mais informações em www.facebook.com/ClubDeAncas1904/
Entidade(s) responsável(is): Club de Ancas
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Anadia Fashion Night 2019
27 ABRIL / 21H00
CURIA - PARQUE DAS TERMAS
Um evento cheio de glamour para apresentação das novas
tendências de moda dos comerciantes do concelho de
Anadia em matéria de vestuário, acessórios, cabeleireiro e
maquilhagem, promovendo o comércio local. O ponto alto
será o grande desfile de moda, que, na noite de sábado,
terá como cenário o Parque da Curia. A apresentação
estará a cargo de Tiago Carriço, e, no final, o DJS garantirá
a animação.
Na véspera, 26 de abril, as lojas aderentes ao projeto terão
um horário alargado de abertura ao público, permitindo
fazer compras até às 22h00, com campanhas de promoção

e/ou descontos.
Bares e espaços de animação noturna de Anadia e da Curia
terão animação especial, alusiva ao evento
Classificação etária: + 6 anos
Entrada livre
Mais informações em www.facebook.com/FashionNightAnadia
Entidade responsável: Município de Anadia

www.cm-anadia.pt
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Festival Sentir Anadia: JAM – Especial Zeca Afonso
27 ABRIL / 21H30
ANADIA – CINETEATRO ANADIA
JAM! O Club de Ancas e a Associação Cultural e Recreativa
Cerca - S. Pedro organizam um concerto no âmbito do Festival Sentir Anadia, em que participam projetos musicais
desenvolvidos na esfera daquelas associações: o grupo
InCantus - Tocares e Cantares da Freguesia de Avelãs de
Cima, Rob’s Angels, Four2one, e The Founders.
No contexto das comemorações do 45.º aniversário do
25 de abril, os grupos são convidados a interpretar, para
além do seu repertório, temas do cantautor Zeca Afonso.
O espetáculo contará ainda com a participação especial da
Viti Students Band.
14
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O “Festival Sentir Anadia” é um evento que envolve as
associações culturais do concelho, e cujo programa integra
quatro espetáculos distintos, a realizar nos dias 27 de abril,
11 de maio, 12 de outubro, e 16 de novembro, no Cineteatro
Anadia.
Classificação etária: + 6 anos
Mais informações em www.cm-anadia.pt
Entidade(s) responsável(is): Incantus, Escola de Música do
Club de Ancas, e Município de Anadia
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em

ABRIL

anadia

Informance #Todos
29 ABRIL / 11H00
ANADIA – PRAÇA DO MUNICÍPIO E
PRAÇA DA JUVENTUDE

6.ª Mostra do Clube TEX
Portugal
27 E 28 ABRIL / 11H00 – 19H00
ANADIA – MUSEU DO VINHO BAIRRADA
Convívio que reúne admiradores, leitores e colecionadores
do universo de banda desenhada TEX, com a presença
de Bruno Brindisi e de Roberto De Andelis, conceituados
desenhadores italianos do famoso ranger.
Participação de inúmeros colecionadores TEX de todo o
mundo, e realização de workshops, ateliers, desenho ao
vivo, sessão de autógrafos, e exposições de pranchas inéditas, de originais de banda desenhada e de coleções TEX.
Inauguração: 27 de abril, pelas 16h00.

Todos somos, Todos queremos, Todos podemos, Todos
desejamos, Todos sonhamos, Todos lutamos, Todos
experimentamos, Todos conseguimos, Todos tentamos,
Todos existimos.
É com este mote que o Centro de Atividades Ocupacionais
da APPACDM de Anadia vai informar a comunidade da
necessidade urgente de mudança de paradigma rumo à
inclusão de todos na sociedade.
O grupo Corpos com Ritmo irá apresentar uma performance
nas ruas de Anadia, passando pela Praça do Município, e
culminando na Praça da Juventude, com a inauguração de
uma instalação artística criada pelo grupo hA-Expressão.
E é desta forma inclusiva, informativa, criativa e interativa
que a APPACDM de Anadia desafia TODOS a mudar.
Mais informações em www.facebook.com/appacdm.anadia
Entidade(s) responsável(is): APPACDM de Anadia

Classificação etária: + 4 anos
Entrada livre
Mais informações em http://texwillerblog.com
Entidade(s) responsável(is): Clube Tex Portugal e Município
de Anadia

www.cm-anadia.pt
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“Dos 8 aos 80, tudo se movimenta”
28 ABRIL / 5 . 12 . 19 . 26 MAIO / 02 . 09 . 16 JUN / 10H00
ANADIA
Sessões de promoção da atividade física, dirigidas a toda
a população, com vista a incentivar a criação de hábitos de
vida saudável.
28 abril: Zumba e caminhada (Anadia – Pç. da Juventude)
05 maio: Treino funcional e caminhada (Anadia – Pç. da
Juventude) - início: 9h30
12 maio: Soft Trail (Anadia – Pavilhão de Desportos)
19 maio: Percurso pedestre “Termas de Vale da Mó” (Vale
da Mó – Termas)
16
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26 maio: Pilates (Anadia – Pavilhão de Desportos)
02 junho: Bootcamp (Anadia – Pç. da Juventude)
09 junho: Fitness e caminhada (Anadia – Pç. da Juventude)
16 junho: Cicloturismo (Anadia – Pç. da Juventude)
Entrada livre
Mais informações em www.cm-anadia.pt
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

acontece
em

ABRIL

anadia

Vitorino & Cordis
30 ABRIL / 21H30
ANADIA – CINETEATRO ANADIA
Vitorino, vulto incontornável da música portuguesa, é autor
de inúmeras canções que fazem parte do imaginário de
todos e portador de uma identidade muito própria, moldada
por uma vida de poemas cantados, sejam eles politicamente comprometidos ou “apenas” belos escritos amorosos…
Nesta noite, a voz do Vitorino surge embalada pelo diálogo
de cordas entre os dois instrumentos de Cordis: o piano e a
guitarra portuguesa. O pianista Paulo Figueiredo e o guitarrista Bruno Costa exploram a riqueza harmónica e rítmica
dos seus instrumentos, numa fusão de raízes e modernidade, tradição e inovação, ajudando a criar o envolvimento
perfeito para canções como “Queda do Império”, “Leitaria
Garret”, e “Menina estás à janela”, entre tantas outras.

Classificação etária: + 12 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
www.cm-anadia.pt
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Feira de Artesanato e Velharias de Anadia
1 MAIO / 9H00 – 18H00
ANADIA – PRAÇA DA JUVENTUDE
A Praça da Juventude, em Anadia, recebe a 6.ª edição da
Feira de Artesanato e Velharias.
Artesãos e vendedores dão a conhecer o trabalho desenvolvido por quem, na região, se dedica ao artesanato
ou reúne antiguidades, contribuindo para a dinamização
da compra e venda deste tipo de peças, bem como de
artigos de colecionismo.
18
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Neste certame, os visitantes podem encontrar produtos
representativos de artes e ofícios tradicionais e contemporâneos, bem como uma enorme variedade de velharias das
mais distintas épocas e contextos.
Entrada livre.
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

acontece
em

“Movimento Sénior é Vida!”

MAIO

anadia

8 MAIO / 10H30
VILA NOVA DE MONSARROS – PAVILHÃO DESPORTIVO

“A nova história da
Carochinha”
4 MAIO / 21H00
ANCAS – CLUB DE ANCAS
Partindo da tradicional história da carochinha, o TEMA - Teatro
Espontâneo de Macinhata do Vouga resolveu fazer uma
recriação à sua maneira, respondendo a perguntas como: E
se a história se passasse hoje? E se a carochinha ganhasse
uma viagem ao Brasil? E se passasse a vida a ver vídeos no
TuTubo? E se os candidatos a marido tivessem de provar que
respeitavam o ambiente?... Acabaram por criar uma divertida
peça com música, efeitos sonoros, sofás falantes, amigas
do peito, palhaços, polícias e ladrões - até enfiaram um avião
em palco (quer dizer, mais ou menos.)! No meio de tudo isto,
terá o João Ratão conseguido casar com a sua amada Carochinha? E a Tatá, ficará com o polícia? O Choné e o Pirolito
abrirão uma agência de casamentos?

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 incapacidade
Entrada livre, mas sujeita a marcação até à véspera da sessão
(telf. 231 510 486)
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

Bilhetes / preço(s): 2,00 € (gratuito para crianças / jovens até
aos 15 anos)
Mais informações em www.facebook.com/ClubDeAncas1904
Entidade(s) responsável(is): Club de Ancas

www.cm-anadia.pt
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Concertos de Primavera – Gisela João
10 MAIO / 21H30
ANADIA - CINETEATRO ANADIA
O ciclo dos Concertos de Primavera 2019 encerra com
uma das vozes arrebatadoras do panorama do fado. Gisela
João é uma figura central e uma das mais importantes
intérpretes da música portuguesa da atualidade, tendo já
sido laureada com inúmeros prémios, com destaque para
os prémios Blitz, Time Out, Expresso, e o Globo de Ouro
para Melhor Intérprete Nacional. A constante presença de
Gisela em palcos nacionais e internacionais, bem como
as suas atuações eletrizantes, foram determinantes para
consagrar-se entre os demais intérpretes da música portuguesa, apresentando um Fado contemporâneo que parte
duma formação tradicional e mergulha na sua génese,
reencontra a sua autenticidade, questiona os seus excessos e maneirismos, para se tornar, por fim, incrivelmente
genuíno. Miguel Esteves Cardoso disse: “Amália Rodrigues
foi a grande fadista do século XX. (…) Sei e sinto, com a
20
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mesma força, que Gisela João é a grande fadista do século
XXI.” E quem somos nós para o negar…?
Classificação etária: + 12 anos
Bilhetes / preço(s): 1.ª plateia – 14,00€; 2.ª plateia –
12,00€; balcão – 10,00 €
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

acontece
em

MAIO

anadia

(We)ekend Dance!

Festa da Caneca

10 - 12 MAIO
ANCAS – CLUB DE ANCAS
ANADIA – CINETEATRO ANADIA
POUTENA – CENTRO SOCIAL DE POUTENA

11 MAIO / 22H00
ANCAS – LARGO DA IGREJA

Três dias especiais para a dança! Tendo por mote o espetáculo do Festival Sentir Anadia – “We Dance!”, teremos o “(We)
ekend Dance!”, um programa com workshops, masterclass e
várias atividades que tornarão este fim-de-semana inesquecível para quem gosta de dança. Coordenação de Mariana
Saraiva e Sara Duarte.

A Banda 2002 apresenta a Festa da Caneca em Ancas. Este
evento de angariação de fundos para o Club de Ancas é
marcado pela retribuição que a Banda 2002 faz pelo uso do
estúdio do Club de Ancas e pela já tradicional caneca. Diversão garantida com a primeira atuação da época da Banda
2002, num espetáculo único com o seu camião-palco no Largo
da Igreja em Ancas. Não deixe de comprar a sua caneca para
garantir a sua entrada.

Entrada livre.

Bilhetes / preço(s): 5,00 €

Mais informações em www.facebook.com/ClubDeAncas1904

Mais informações em www.facebook.com/ClubDeAncas1904

Entidade(s) responsável(is): Escola de Dança do Club de
Ancas e Grupo de Dança Jazz de Poutena

Entidade(s) responsável(is): Club de Ancas

www.cm-anadia.pt
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Festival Sentir Anadia: We Dance!
11 MAIO / 21H30
ANADIA – CINETEATRO ANADIA
A Grande Noite de Dança está de regresso, com um
espetáculo de dança nas suas diversas vertentes: hip-hop,
contemporânea, jazz, e clássica. No evento, que integra o
Festival Sentir Anadia, o grupo de Dança Jazz de Poutena
e a Escola de Dança do Club de Ancas convidam a EBA –
Escola de Bailado de Aveiro-Águeda-Anadia, que participará
com o seu bailado clássico.
O “Festival Sentir Anadia” é um evento que envolve as
associações culturais do concelho, e cujo programa integra
quatro espetáculos distintos, a realizar nos dias 27 de abril,
22
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11 de maio, 12 de outubro, e 16 de novembro, no Cineteatro
Anadia.
Classificação etária: + 6 anos
Mais informações em www.cm-anadia.pt
Entidade(s) responsável(is): Club de Ancas, Dança Jazz de
Poutena, e Município de Anadia.

acontece
em

anadia

15 MAIO / 21H00
CURIA – SALA DE CINEMA DO PARQUE DAS TERMAS

Campeonato Nacional
de Trampolins
11 E 12 MAIO / 10H00 – 13H00 E 15H00 – 19H00
SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE
ANADIA / VELÓDROMO NACIONAL
Os nossos melhores ginastas de trampolins vão disputar
em Sangalhos, durante dois dias, os títulos nacionais de
2019, nas disciplinas de trampolim, duplo mini-trampolim
(DMT), e tumbling.
Entrada paga.

MAIO

4.ª Feira Clássica Cine Concerto
Os filmes clássicos estão de volta à Sala de Cinema do
Parque das Termas da Curia, pela mão do CineClub Bairrada –
Núcleo do Club de Ancas.
Esta sessão assumirá o formato de cine concerto, em que
artistas ou bandas são convidados a compor e a interpretar
músicas para filmes mudos.
Assim, Gonçalo Parreirão e Paulo Silva darão banda sonora
a três filmes do norte-americano Buster Keaton: “One Week
(1920, 22 min.), “The Playhouse” (1921, 20 min.), e “Cops”
(1922, 18 min.). Estas curtas-metragens já se encontram em
domínio público e têm um papel de especial relevância na História do Cinema. No papel de cicerone, Maria Santiago, cinéfila
da comunidade local, fará a apresentação da sessão.
Classificação etária: + 16 anos
Mais informações em: www.facebook.com/CineClubBairrada
Entidade(s) responsável(is): CineClub Bairrada

Mais informações em www.gympor.com
Entidade(s) responsável(is): Federação de Ginástica de Portugal

“A brincar também se
aprende”
17 MAIO / 09H00 - 16H00
ANADIA – COMPLEXO DESPORTIVO
Ao longo do ano letivo, o Município de Anadia promoveu,
nos tempos de recreio dos alunos das escolas do 1.º Ciclo
do Ensino Básico do concelho, o projeto “A brincar também
se aprende”, ensinando e dinamizando jogos lúdicos e
tradicionais.
Para assinalar a conclusão desta edição do projeto, os alunos
vão sair dos pátios das suas escolas e, todos juntos, dedicarão um dia à prática desses jogos e brincadeiras, numa jornada de festa e alegria, e de divertida e saudável convivência.
Mais informações em www.cm-anadia.pt
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
www.cm-anadia.pt
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2.º Passeio Solidário
Noturno – Led Run
18 MAIO / 20H00 – 02H00
ANADIA
A Escola Profissional de Anadia (ESA) organiza mais um Passeio Solidário Noturno pelas ruas de Anadia, um projeto criado
para ajudar os Bombeiros Voluntários de Anadia. Na edição de
2018, conseguiu contribuir com a compra de uma ambulância;
este ano tem a pretensão de ajudar a comprar uma outra, mas
elétrica, pensando no meio ambiente.
O percurso de 3,5 km terá início na Praça do Município e
terminará no Vale Santo, onde os participantes terão à sua
espera barraquinhas de “comes e bebes”, exploradas por
associações de várias freguesias. A noite será animada por
bandas musicais do concelho que, gentilmente, se associaram
a esta causa.
Donativo: 4,00€
Mais informações em www.cm-anadia.pt
Entidade(s) responsável(is): Escola Profissional de Anadia

24
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“Corrida Colorir Anadia”
24 MAIO / 13H30 - 16H00
ANADIA - COMPLEXO DESPORTIVO DE ANADIA
Corrida destinada exclusivamente a alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário das escolas do concelho
de Anadia (Agrupamento de Escolas de Anadia, Colégio de
Nossa Senhora da Assunção, Escola de Viticultura e Enologia
da Bairrada, e Salesianos de Mogofores), que percorrem 5
km nas ruas da cidade de Anadia. Esta ação visa fomentar
o convívio entre os elementos da comunidade educativa e
promover hábitos de vida saudáveis através de uma corrida
cheia de alegria, boa disposição e cor.
Inscrições gratuitas
Entidade responsável: Município de Anadia

acontece
em

MAIO

anadia

Feira Medieval de Anadia
30 MAIO – 1 JUNHO / 10H00 – 00H00
ANADIA – PRAÇA DO MUNICÍPIO
A praça central da cidade de Anadia irá reviver o ambiente
medieval. Repleta de bancas de venda de alimentos, de
bebidas e de artefactos, e decorada com bandeiras heráldicas, a feira será animada por malabaristas, bobos da corte,
músicos, mimos, e recriações históricas.

Mais informações em www.cm-anadia.pt
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

www.cm-anadia.pt
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Às Sextas na Praça
7 . 14 . 21 JUNHO / 22H00
ANADIA – PRAÇA DA JUVENTUDE
“Às Sextas na Praça” continuará a dar vida à Praça da
Juventude, em Anadia, com a atuação de diversos artistas,
às sextas-feiras à noite, de junho a setembro.
Trata-se de um projeto de dinamização cultural, que vai já
na sua quinta edição, mantendo como objetivo contribuir
para a animação do centro da cidade de Anadia nas noites
de verão, seguindo a fórmula de sucesso que alia a cultura
e a sociabilização ao ar livre.

26
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Entrada livre.
Mais informações em www.cm-anadia.pt
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

acontece
em

JUNHO

anadia

Feira do Ambiente “Anadia + verde”
7 E 8 JUNHO / 9H00 - 22H00 (6.ª F) / 10H00 – 22H00 (SÁB.)
ANADIA – PRAÇA VISCONDE DE SEABRA
Certame dedicado ao Ambiente, que acolherá diversas oficinas, ateliers, demonstrações, palestras, exposições e outras
ações de divulgação da atividade das entidades participantes,
designadamente associações ligadas ao setor ambiental,
estabelecimentos de ensino, viveiros, empresas e produtores
biológicos. Contempla também um espaço de restauração,
onde serão servidos almoços e jantares biológicos.

Entrada livre.
Mais informações em www.cm-anadia.pt
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

www.cm-anadia.pt
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Campeonato Nacional de
Seniores de Florete
8 E 9 JUNHO
SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE
ANADIA / VELÓDROMO NACIONAL
O Campeonato Nacional de Seniores junta os esgrimistas
seniores que vão competir com florete. Durante dois dias, a
festa nacional da esgrima decorre em Sangalhos, no Centro
de Alto Rendimento de Anadia, com a atribuição dos títulos
nacionais de 2019.
Entrada livre
Mais informações em www.fpe.pt
Entidade responsável: Federação Portuguesa de Esgrima

Caminhada Ambiental +
Avós & Netos
9 JUNHO / 8H30
ANCAS
Tendo por mote a comemoração do Dia Mundial da Criança
(1 de junho) e do Dia Mundial do Ambiente (5 de junho),
preparámos uma atividade diferente para as crianças e suas
famílias.
Programa:
8h30 – Caminhada ambiental pelas ruas de Ancas: recolha
do lixo encontrado na berma de estrada e nos caminhos,
contribuindo para um ambiente mais sustentável.
13h00 – Almoço “Sopas da Avó”: aproveitando o espaço
da Quinta Convivial, será servida uma refeição/almoço
saudável, sendo preparadas várias “sopas d’avó”, e não
faltando sobremesas saborosas!
15h00 – Animação para crianças: reforço dos laços entre
filhos, pais e avós, em comunidade.
Para a caminhada ambiental, a organização fornece os
equipamentos. Para almoço e animação de criança, sugere-se a pré-inscrição através do email geral@clubedeancas.
com ou pelo tlm. 910670920.
Mais informações em www.facebook.com/ClubDeAncas1904
Entidade(s) responsável(is): Club de Ancas
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acontece
em

anadia

4.ª Feira Clássica
“The blood of a poet” –
Jean Cocteau
12 JUNHO / 21H00
CURIA – SALA DE CINEMA DO PARQUE DAS TERMAS

JUNHO

Os filmes clássicos estão de volta à Sala de Cinema do Parque das Termas da Curia, pela mão do CineClub Bairrada
– Núcleo do Club de Ancas.
Nesta sessão, será exibido “The blood of a poet”, filme
realizado por Jean Cocteau (1932, França, 55 min.), que se
encontra em domínio público e tem um papel de especial
relevância na História do Cinema. No papel de cicerone,
Simão Nascimento, cinéfilo e artista anadiense, fará a
apresentação da película.
Classificação etária: + 16 anos
Mais informações em: www.facebook.com/CineClubBairrada
Entidade(s) responsável(is): CineClub Bairrada

Ginástica Artística
Campeonato Nacional
de Base e Campeonato
Nacional Universitário
15 E 16 JUNHO / 10H00 – 13H00 E 15H00 – 19H00
SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE
ANADIA / VELÓDROMO NACIONAL
O Campeonato Nacional de Base é a primeira competição
para os ginastas mais jovens.
Já o Campeonato Nacional Universitário reúne os alunos
do ensino superior, que continuam a treinar e a competir,
para a atribuição dos títulos nacionais de 2019, proporcionando, ao mesmo tempo, o reencontro de colegas de várias
universidades, num salutar espírito académico.
Entrada paga.
Mais informações em www.gympor.com
Entidade(s) responsável(is): Federação de Ginástica de
Portugal

www.cm-anadia.pt
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Sardinhada de Santo António
15 JUNHO / 19H00
ANADIA – VALE SANTO
Arraial popular em honra de Santo António, com tasquinhas
de venda de petiscos típicos, como a sardinha e o caldo
verde. Animação a cargo de Ruizinho de Penacova.
Colaboração dos Agrupamentos de Escuteiros do concelho
de Anadia, FNA e APPACDM.
30
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Entrada livre.
Mais informações em www.cm-anadia.pt
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

acontece
em

JUNHO

anadia

Anadia Capital do Espumante
Feira da Vinha e do Vinho 2019
22 – 30 JUNHO / 19H00 - 00H00 (DURANTE A SEMANA) / 15H00 - 04H00 (FIM DE SEMANA)
ANADIA – VALE SANTO
A vinha e o vinho são elementos que desde sempre
estiveram associados ao concelho de Anadia e às suas
gentes, constituindo bases importantes de uma economia
fortemente marcada pelo setor rural. O papel pioneiro de
Anadia na produção de vinhos espumantes em Portugal fez
dela Capital do Espumante.
Este certame dá a conhecer o que de melhor se faz no
concelho e na região, com relevo para a vitivinicultura, a
gastronomia, a produção industrial, e os serviços, entre
outros. É também um espaço de cultura e de festa, com
animação permanente proporcionada pelos muitos artistas
que por ali passam.

Entrada paga.
Bilheteiras: Museu do Vinho Bairrada, Biblioteca Municipal
de Anadia, Tesouraria da Câmara Municipal de Anadia,
Rota da Bairrada, e bilheteiras do certame.
Condições especiais: desconto para portadores dos
cartões “Anadia Jovem” e “Anadia Sénior”.
Mais informações em www.cm-anadia.pt
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
www.cm-anadia.pt
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Anadia Wine Run 2019
23 JUNHO / 9H00
SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE ANADIA / VELÓDROMO NACIONAL
Duas provas de corrida (c. 25 km e 15 km) e uma caminhada (c. 8 km) na natureza, que envolvem algumas das
mais-valias do território de Anadia. Os participantes vão
percorrer, maioritariamente, trilhos que cruzam vinhedos,
com espaços de divulgação do vinho e da gastronomia.
Partida e chegada em Sangalhos, no CAR Anadia / Velódromo Nacional.
O evento integra o programa do certame “Anadia Capital do
Espumante – Feira da Vinha e do Vinho”.
Classificação etária: + 10 anos
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Participação paga. Inscrição online.
Inscrições e operacionalização técnica da prova da responsabilidade da Associação 4 Estações Eventos
Mais informações em:
www.facebook.com/Anadia-Wine-Run-2533676016857048
https://anadiawinerun.wordpress.com
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

acontece
em
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Finais Nacionais de Florete

26 JUNHO / 10H30
ANADIA – ANFITEATRO DO VALE SANTO

22 E 23 JUNHO
SANGALHOS – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE
ANADIA / VELÓDROMO NACIONAL

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.

Esta competição vai reunir os escalões de benjamins,
infantis, iniciados e cadetes.
Os jovens esgrimistas vão ter a primeira experiência
competitiva, durante a qual serão atribuídos os títulos
nacionais de 2019.
Entrada livre

Classificação etária: + 65 anos e pessoas com incapacidade

Mais informações em www.fpe.pt

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

Entidade responsável: Federação Portuguesa de Esgrima

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

JUNHO

“Movimento Sénior é Vida!”

Marchas dos Santos
Populares
29 JUNHO / 21H00
ANADIA – VALE SANTO
O tradicional desfile das Marchas dos Santos Populares
decorrerá na noite de 29 de junho, integrado no programa
de “Anadia Capital do Espumante - Feira da Vinha e do
Vinho 2019”.
Entrada livre.
Mais informações em www.cm-anadia.pt
Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia

www.cm-anadia.pt
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Programa Anadia Ativa
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA / 18H30 – 20H15
ANADIA - PAVILHÃO DE DESPORTOS (COMPLEXO DESPORTIVO)

34

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

Restantes atividades: 14,80 euros / mês.

Caminhada e Corrida: gratuitas.

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

agenda de eventos

Inscrições na secretaria do Pavilhão de Desportos (Complexo 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
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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.

Hora do Livro

Teatro de Fantoches

06 ABR - 29 JUN / 11H00
CRIANÇAS DOS 5 AOS 10 ANOS

13 ABRIL / 18 MAIO / 15H00
CRIANÇAS DOS 3 AOS 6 ANOS

Todos os sábados, às 11h00, há uma nova história para os
leitores mais jovens da BMA.
Datas:
6, 13, 20 e 27 de abril
4, 11, 18 e 25 de maio
1, 8, 15, 22 e 29 de junho

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

BMA

Entrada livre.
Local: Sala infanto-juvenil.
As crianças devem estar sempre acompanhadas pelo
adulto responsável.

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.

Sábados com Arte

Contos & Fraldas

13 ABRIL / 4 MAIO / 10H30
CRIANÇAS A PARTIR DOS 8 ANOS

27 ABRIL / 25 MAIO / 11H00
BEBÉS DOS 6 AOS 24 MESES

Crianças e adultos são desafiados a criarem, através de
materiais reciclados, uma decoração de Páscoa e uma
prenda para a Mãe.

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

Entrada gratuita.
Local: Bebeteca.
As crianças devem estar sempre acompanhadas pelo
adulto responsável.
www.cm-anadia.pt
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Cineteatro Anadia
PLANTA DE SALA

PALCO

A

15 14 13 12 11 10

B

18 17 16 15 14 13 12 11 10

C

17 16 15 14 13 12 11 10

D

18 17 16 15 14 13 12 11 10
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15 14 13 12 11 10
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18 17 16 15 14 13 12 11 10

9

8
9
9

9

G

17 16 15 14 13 12 11 10
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17 16 15 14 13 12 11 10

J

18 17 16 15 14 13 12 11 10

L

17 16 15 14 13 12 11 10

9

B

13 12 11 10

C

14 13 12 11 10

D

17 16 15 14 13 12 11 10

Plateia
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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.

www.cm-anadia.pt
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Município de Anadia - Benefícios Sociais
FUNDO SOCIAL

Consiste na atribuição de um benefício para apoio ao
pagamento da renda, destinado a agregados familiares
desfavorecidos.

COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM
MEDICAMENTOS

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A
ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

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.

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.

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.

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)
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APOIO AO ARRENDAMENTO URBANO PARA FIM
HABITACIONAL

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.
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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.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE AÇÃO
SOCIAL:
Segundas-feiras, das 14h00 às 17h00, no Centro Cultural
de Anadia

acontece
em

anadia

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

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

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

www.cm-anadia.pt
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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

Acontece em Anadia / Agenda de eventos
Edição n.º 5 / abril / maio / junho / 2019
Distribuição gratuita
Edição e coordenação:
Município de Anadia
Edição e impressão:
Incograf® / www.incograf.com
Periodicidade
Trimestral

Depósito legal
439404/18
Os promotores devem submeter as propostas de eventos a divulgar até 45 dias antes do
início do mês de publicação, para o e-mail comunicacao.cmanadia@gmail.com.
Para o efeito, deverão remeter, devidamente preenchido, um formulário próprio, disponível
em https://bit.ly/2GzX0Zk, acompanhado de uma imagem com resolução mínima de 300
dpi, de preferência em formato editável.

A informação relativa aos eventos agendados pode sofrer alterações.

