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ANADIA RECEBE CAMPEONATO DO MUNDO DE CICLISMO INAS 2020 

Uma proposta de parceria entre o Município de Anadia e Associação Nacional de Desporto 

para o Desenvolvimento Intelectual (ANDDI), com vista à realização em Anadia do 12.º Campeonato do 

Mundo de Ciclismo INAS 2020, foi aprovada no passado dia 2 de outubro pelo executivo municipal de 

Anadia. 

A prova internacional irá decorrer entre os dias 21 e 27 de julho de 2020, prevendo-se a 

participação de 30 atletas, oriundos de 13 países. O evento integra três provas de estrada, a disputar em 

vias do concelho de Anadia, e provas de pista, que terão lugar no Centro de Alto Rendimento de Anadia 

/ Velódromo Nacional, em Sangalhos. 

O apoio camarário tem em conta a importância da realização, no concelho, de um evento 

desta natureza para a afirmação crescente de Anadia como Município do Desporto. Foi igualmente 

considerada a existência, no concelho, de atletas com possibilidade de participarem na iniciativa a 

promover pela ANDDI.  

Esta não é a primeira parceria protocolada entre a autarquia e associação, tendo sido. 

recentemente foi estabelecida uma outra para a realização, em Anadia, da 3.ª edição dos Jogos ANDDI 

Portugal, que irão decorrer também em 2020, entre os dias 8 e 10 de maio. Este evento contempla mais 

de dezena e meia de modalidades desportivas, vai decorrer em vários locais do concelho, mas tendo 

como epicentro o Complexo Desportivo de Anadia. Envolverá mais de seis centenas de participantes, 

em representação de várias instituições de norte a sul de Portugal, incluindo a Madeira e os Açores. 
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