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GASTRONOMIA & VINHOS

LEITÃO DA BAIRRADA

O Leitão da Bairrada é uma das 7
Maravilhas Gastronómicas. Outrora
consumido em dias festivos, move
atualmente apreciadores e turistas 
para a experiência da sua degustação. 
Merecedor do título de Rei, é um 
embaixador da culinária portuguesa, 
sendo um cartão de visita da 
gastronomia bairradina.

A produção de espumante natural na 
Bairrada teve início em finais do séc. 
XIX, em Anadia, com a introdução do 
método «champagnês». Hoje é 
oficialmente designado de método 
clássico ou de fermentação em garrafa, 
sendo esta uma particularidade que o 
caracteriza. Os espumantes Bairrada 
são o ex-líbris desta região, constituindo 
um dos principais fatores de atração 
turística, quer no seu consumo, quer na 
visita às diferentes Caves e Adegas, 
desde as seculares às mais recentes.

Um concelho para
descobrir

ANADIA
CHANFANA À BAIRRADA

ESPUMANTE DA BAIRRADA

A Chanfana da Bairrada é uma das
grandes especialidades da região.
De cabra ou de carneiro, é cozinhada 
em forno de lenha, dentro de caçarolas 
de barro preto, durante 4 a 5 horas.
Uma vez confecionada, só é saboreada 
dois ou três dias depois, acompanhada 
com vinhos da Bairrada. É servida em 
quase todos os restaurantes da região.

Fígado de leitão, temperado com
alho, sal, pimenta e vinho branco, 
que, depois de cortado em finas 
fatias, vai a fritar.

ISCAS DE LEITÃO

BARRIGA DE FREIRA
DE ANADIA

Doce conventual, à base de ovos, 
açúcar e manteiga, confecionado em 
tacho de cobre. As poucas detentoras 
deste segredo vão perpetuando os 
ensinamentos das "freirinhas", 
segundo a receita que era seguida no 
palacete Seabras de Castro, em Anadia.

Um concelho para
descobrir

ANADIA



CULTURA

MUSEU DO VINHO
BAIRRADA

CINETEATRO ANADIA

O Museu do Vinho Bairrada é uma 
referência cultural, onde a história e o 
património se conjugam com as
novas tecnologias e a arte 
contemporânea.

Moderno equipamento cultural
que promove com qualidade o cinema,
o teatro, a música, a dança, as 
conferências e os encontros científicos, 
entre outros.

FEIRA DA VINHA
E DO VINHO

ENCONTRO COM O VINHO
E SABORES - BAIRRADA

Local de encontro entre apreciadores de
bom vinho e produtos da região da
Bairrada. Espaço de negócio dedicado à
promoção da vinha e do vinho, conta
com a participação dos agentes
económicos regionais, contribuindo 
para a divulgação e valorização da 
marca Bairrada. Além da componente
vitivinícola, a feira apresenta um
diversificado cartaz de animação.

Provas comentadas, jantares
temáticos, degustação de vinhos e o
Concurso de Vinhos Engarrafados da
Bairrada são algumas das iniciativas
que integram o programa. Vinhos, com 
destaque para o Espumante (tintos, 
brancos e rosés), Leitão da Bairrada e 
Amores da Curia, entre muitos outros
produtos, vão estar reunidos nesta 
mostra.

(20 a 28 Junho)

(18,19 e 20 de Setembro)

BIBLIOTECA DE ANADIA

EVENTOS

TERMAS DA CURIA

A crença nas virtudes medicinais das 
águas da Curia é antiga, mas a sua 
fama cresce a partir de 1863. Em 1899, 
surge a Sociedade das Águas da Curia e 
as termas abrem em 1903.
Estas águas termais são aconselhadas 
no tratamento de doenças 
metabólico-endócrinas, cálculos renais, 
infecções urinárias, hipertensão arterial, 
doenças reumáticas e 
músculo-esqueléticas.

TERMAS DE VALE DA MÓ

Adjacente às faldas da Serra do
Caramulo, a 250 metros de altitude,
no meio de denso arvoredo, quase no
extremo leste da Bairrada, surge a
pequena aldeia de Vale da Mó, célebre 
pelas suas termas de água férrea.
O Vale da Mó é local único para 
tratamento e repouso, com 
microclima muito seco, sem nevoeiros 
e temperado, de onde se desfruta 
uma paisagem magnífica.
As suas águas são indicadas no 
tratamento de doenças do foro 
digestivo, doenças do sangue (anemia 
e outras por carência de ferro) e nas 
denominadas doenças de civilização 
(depressão nervosa, fadiga e stress).

SAÚDE & BEM-ESTAR DESPORTO

Centro de Alto Rendimento das
modalidades de Ciclismo, Esgrima,
Ginástica  e Judo. Para além da pista 
coberta de 250m, para a modalidade 
de ciclismo, dispõe de uma área 
polivalente com 1100m2. O centro de 
estágio conta com 16 quartos triplos e 
um espaço adequado à preparação e 
recuperação de atletas, com os mais 
variados equipamentos.

O Complexo Desportivo de Anadia tem
sido uma mais valia na promoção da
prática desportiva. É um espaço
dinâmico, que recebe equipas nacionais 
e estrangeiras, das modalidades de 
futebol, basquetebol, andebol, voleibol, 
futsal e squash. Este complexo é 
composto por Piscina Municipal, 
Courts de Ténis, Courts de squash, 
Campo de Futebol de 7, Campo de 
Futebol de 11, Estádio Municipal e 
Pavilhão de Desportos.

CENTRO DE ALTO 
RENDIMENTO /
VELÓDROMO NACIONAL

COMPLEXO DESPORTIVO

CAMPO FUTEBOL DE 11

PAVILHÃO DE DESPORTOS ESTÁDIO MUNICIPAL

PISCINA MUNICIPAL


