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MENINOS DA SACRISTIA EM ANADIA PARA MAIS UM CONCERTO 

 

Os “Meninos da Sacristia” regressam à Praça da Juventude, em Anadia, na próxima sexta-feira, 

6 de setembro, a partir das 22 horas, para mais um concerto do programa “Às Sextas na Praça”, 

promovido pelo Município de Anadia. 

Originários de Mogofores, os “Meninos da Sacristia” deram os primeiros passos musicais junto 

do público universitário de Coimbra, no início dos anos 90. Participaram, então, no Festival RTP da 

Canção (1997) e começaram a acompanhar José Cid como banda de apoio. Os sons contagiantes do 

disco-sound dos anos 60 e 70 e das músicas mais emblemáticas e conhecidas de qualquer dance party, 

são o elemento mais marcante desta banda de animação pura. Nas suas apresentações podemos ouvir 

os mais variados estilos musicais, interpretados de uma forma muito própria: desde o som dos temas de 

ABBA, Gloria Gaynor, Bee Gees, Village People, Pat Boone, Jerry Lee Lewis, passando pelos mais atuais 

Bruno Mars ou Ed Sheeran, até momentos de grande animação com os mais famosos temas da música 

portuguesa das Doce, Heróis do Mar, Dina ou Da Vinci, Jorge Palma e tantos outros. 

O ciclo de espetáculos “Às Sextas na Praça” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Anadia, 

que leva a música à Praça da Juventude, no centro da cidade, nas noites de sexta-feira, com entrada 

gratuita. Este projeto de dinamização cultural tem como objetivo contribuir para a animação de Anadia 

nas noites de verão, seguindo a fórmula de sucesso que alia a cultura e a sociabilização ao ar livre. 

A Praça da Juventude já recebeu, nesta edição, as atuações de The Youngsters & an Old Guy, 

InCantus – Grupo de Tocares e Cantares da Freguesia de Avelãs de Cima, Jovens Talentos de Anadia, 

Kimi Djabaté, Magicar, Orquestra Desigual da Bairrada, Wfive, Fanfarra Káustika, Manuel Flores, 

Four2One, Tuqti Quartet, Dina Pinto, Síndrome B, e The Founders. No dia 13 de setembro, será a vez de 

Ana Teresa Almeida, e, uma semana depois, caberá à Rob Salinger Band fechar o programa de 2019. 
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