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NOTA DE

Neste número da agenda “Acontece em Anadia” apresentamos as atividades 
delineadas para o último trimestre do ano, aquela época especial que culmina 
com a celebração da quadra natalícia, mas que não se resume a esta. 
A programação contida nestas páginas é diversificada e, a par de ações que 
regressam, outras há que surgem pela primeira vez. Entre estas, destacamos 
“Anadia Social”, um conjunto de atividades destinadas a grupos específicos 
(infância, terceira idade, técnicos, empresários,…), mas que chega também 
à população em geral, e que se propõe dar visibilidade ao trabalho social 
desenvolvido e implementado no concelho de Anadia, “abrindo caminho para 
um concelho mais solidário e para a transmissão de novas aprendizagens e 
saberes junto das instituições sociais”.

No âmbito cultural, aos eventos programados pelo Município de Anadia juntam-
se os das coletividades. O público destas não se restringe aos seus associados 
ou às comunidades onde estão integradas, e, por isso, apresentam, aqui, o seu 
trabalho à população em geral, convidando-a a conhecer o resultado do seu 
empenho e da sua criatividade, apostando na valorização dos seus recursos e 
na promoção da sociabilização.

Já no domínio desportivo, e com as atenções assumidamente centradas na 
candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto em 2020, que agora 
atravessa uma fase decisiva, vamos ter oportunidade de assistir, a par do 
habitual quadro competitivo local, a uma série de provas de judo, ciclismo, 
ginástica e pentatlo moderno. Mas, em Anadia, o “Desporto para Todos” é 
uma bandeira, e, neste âmbito, para além das propostas habituais, emerge 
agora o programa “Anadia Ativa”, que disponibiliza um conjunto de atividades 
que visam ajudar a garantir o bem-estar físico e, por inerência, promover a 
qualidade de vida da nossa população.

Num final de ano que, como habitualmente, se adivinha frenético, tentemos, 
ainda assim, construir tempos de fruição, fazendo jus não só ao modo 
bairradino de viver, mas também ao espírito festivo da quadra que está prestes 
a fazer-nos um convite para uma pausa e para reencontros.

Boas Festas!

Anadia, 30 de setembro de 2018

A Presidente da Câmara Municipal de Anadia
Maria Teresa Belém Cardoso

Maria Teresa Belém Correia Cardoso
Presidente da Câmara Municipal de Anadia
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resumo / programação completa / outubro / novembro / dezembro/ 2018

2ª - 6ª FEIRA 18H30 – 20H15 PROGRAMA ANADIA ATIVA Anadia, Pavilhão de Desportos 
Complexo Municipal

3 OUT ENSEMBLE FLASH MOB – “O RENASCER” COMEMORAÇÃO 
DO 69.º ANIVERSÁRIO DA BANDA DE MÚSICA DE ANADIA Anadia

5 – 7 OUT CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL DE MESA Curia – Hotel das Termas

9 OUT 21H00 MASTERCLASS DE VINHOS – MOSCATEL: SETÚBAL VS 
DOURO Anadia – Museu do Vinho Bairrada

12 - 13 OUT 22H00 – 04H00 BAIRRADA METALFEST – 4.ª EDIÇÃO Ancas – Club de Ancas

18 OUT 21H30 “QUINTAS NO MUSEU – HISTÓRIAS DE VIDA”: 
ANTÓNIO MANUEL RIBEIRO Anadia - Museu do Vinho Bairrada 

15 - 21 OUT ANADIA SOCIAL - INSTITUIÇÕES SOCIAIS, INOVAÇÃO, 
COMUNIDADE E PARTILHA Anadia 

21 OUT 10H15 / 11H15 CRASSH_BABIES – CONCERTO PARA BEBÉS Anadia – Cineteatro Anadia 

20 OUT 15H00 XV FESTIVAL DE FOLCLORE E ANIVERSÁRIO DO GRUPO FOLCLÓ-
RICO E CULTURAL DE PAREDES DO BAIRRO – GFC ASSOCIAÇÃO

Paredes do Bairro - Salão do Centro 
Social e Cultural de Paredes do Bairro

24 OUT 10H30 “MOVIMENTO SÉNIOR É VIDA!” Anadia – Pavilhão Municipal

28 OUT 10H00 – 17H00 JUDOFEST - DIA INTERNACIONAL DO JUDO Anadia – Pavilhão de Desportos

31 OUT - 1 NOV 20H30 - 10H00 NOITE DAS BRUXAS Anadia – Biblioteca Municipal 

3 NOV 21H30 “A GRANDE RESSACA” - COMÉDIA Anadia – Cineteatro Anadia

8 - 12 NOV RG ATLANTIC CUP Sangalhos – CAR Anadia /  Velódromo 
Nacional

8 . 9 . 14 . 18 NOV 15H00 “ARTCOMVIDA” – 2.ª MOSTRA DE CINEMA AMADOR Anadia – Cineteatro Anadia

13 NOV 21H00 MASTERCLASS DE VINHOS - ESPUMANTES: BAIRRADA VS 
TÁVORA-VAROSA Anadia – Museu do Vinho Bairrada

14 NOV 10H30 “MOVIMENTO SÉNIOR É VIDA!” Anadia – Pavilhão de Desportos

15 NOV 21H30 “QUINTAS NO MUSEU – HISTÓRIAS DE VIDA”: 
LENDAS DO DESPORTO NACIONAL Anadia – Museu do Vinho Bairrada

17 NOV 10H30 / 14H45 TORNEIO ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE 
JUDO DE AVEIRO

Sangalhos – CAR Anadia /  Velódromo 
Nacional

17 NOV 21H00 8.ª GALA DO DESPORTO DA BAIRRADA Anadia

18 NOV 14H30 JUDO - OPEN DA BAIRRADA Sangalhos – Car Anadia /  Velódromo 
Nacional

26 NOV - 28 DEZ 10H00 - 19H00 IX FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO DE ANADIA Anadia – Biblioteca Municipal

30 NOV - 9 DEZ 17.ª SEMANA CULTURAL DE ANCAS Ancas e Anadia

1 DEZ 21H30 NOITE DE FADOS COM ISA DE CASTRO Paredes do Bairro -  Salão do Centro 
Social e Cultural

1 DEZ 21H30 GREASE – O MUSICAL Anadia – Pavilhão de Desportos

1 DEZ - 6 JAN ANIMAÇÃO DE NATAL Anadia

7 . 8 . 9 DEZ TROFÉU INTERNACIONAL DE PISTA – MUNICÍPIO DE ANADIA Sangalhos – CAR / Velódromo Nacional

8 DEZ 15H00 COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTÁRIO Anadia – Museu do Vinho Bairrada

8 DEZ - 30 ABR 19 15 ANOS MUSEU DO VINHO BAIRRADA - EXPOSIÇÃO Anadia - Museu do Vinho Bairrada

12 DEZ 10H30 “MOVIMENTO SÉNIOR É VIDA!” Aguim - Pavilhão do Centro Social Nossa 
Sra. do Ó de Aguim

15 - 16 DEZ CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE PENTATLO 
MODERNO E TROFÉU MARQUÊS DO FUNCHAL Sangalhos – CAR / Velódromo Nacional

16 - 21 DEZ  08H30 - 18H00 FÉRIAS DESPORTIVAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE 
ANADIA – NATAL 2018 Anadia e Sangalhos



www.cm-anadia.pt

acontece
emanadia

05

16 DEZ 10H00 DOS 8 AOS 80 - CICLOTURISMO DE PAIS NATAIS Anadia – Parque Urbano

29 DEZ 15H00 / 21H30 MADAGÁSCAR – MUSICAL INFANTIL Anadia – Cineteatro Anadia

6 OUT - 29 DEZ 11H00 HORA DO LIVRO Anadia – Biblioteca Municipal

20 OUT / 17 NOV / 
15 DEZ 15H00 TEATRO DE FANTOCHES Anadia – Biblioteca Municipal

27 OUT / 24 NOV / 
22 DEZ 11H00 CONTOS & FRALDAS Anadia – Biblioteca Municipal

15 DEZ 10H30 SÁBADOS COM ARTE Anadia – Biblioteca Municipal

EVENTOS FEIRAS / 
ROMARIAS

TEATRO / ARTES 
PERFORMATIVASEXPOSIÇÕES MÚSICA DESPORTO VINHO E

GASTRONOMIA
INFANTIL / 
JUVENIL BIBLIOTECA FORMAÇÃO /

EDUCAÇÃO
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Programa Anadia Ativa
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA / 18H30 – 20H15

Treino de manutenção
- segundas e quintas-feiras / 18h30 às 19h15
Treino funcional
- segundas e quintas-feiras / 19h30 às 20h15
Cycling
- quartas e sextas-feiras / 19h00 às 19h45
Caminhada e corrida
- terças e sextas-feiras / 19h00 às 20h00

Caminhada e Corrida: gratuitas.
Restantes atividades: 14,80 euros / mês.

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

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

ANADIA, PAVILHÃO DE DESPORTOS – COMPLEXO MUNICIPAL
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Ensemble Flash Mob – 
“O Renascer” 
Comemoração do 69.º 
aniversário da Banda de 
Música de Anadia

Campeonato Nacional de 
Futebol de Mesa

3 OUTUBRO

5 – 7 OUTUBRO

No âmbito do processo de revitalização da Banda de 
Música de Anadia e do programa de comemoração do 
seu 69.º aniversário (3/10/1949 – 3/10/2018), em vários 
locais de Anadia, a música sairá à rua. Com o objetivo de 
celebrar a sua história, e de forma a marcar o processo de 
dinamização da associação, um (Ensemble) conjunto de 
músicos interpretará vários temas, nalguns míticos locais 
que contam a história desta instituição. No final do dia, será 
promovido um jantar comemorativo. Será também divulgado 
o plano estratégico e de atividades, o projeto formativo, e a 
realização do Concerto de Natal.

Entrada gratuita

Mais informações em www.facebook.com/
BandaDeMusicaDeAnadia

Entidade(s) responsável(is): Banda de Música de Anadia

O Campeonato Nacional Individual (Singles), Equipas 
(Doubles) e Mistos (Mixed) contará com a presença das 
melhores equipas e atletas nacionais da modalidade. Trata-
se de uma competição de título que irá definir as equipas e 
atletas de cada categoria e escalão da época em curso.
O Campeonato Nacional das Associações reúne as 
associações e membros oficiais, que participam com a 
seleção dos melhores atletas regionais e, ou, distritais. 
A base desportiva deste evento será o confronto das 
associações para a disputa do título nacional por 
associação.

Entrada paga

Mais informações em www.fpm.pt

Entidade(s) responsável(is): Federação Portuguesa de 
Matraquilhos e de Futebol de Mesa

ANADIA

CURIA – HOTEL DAS TERMAS
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MasterClass de Vinhos – 
Moscatel: Setúbal vs Douro

Bairrada Metalfest 
– 4.ª edição

09 OUTUBRO / 21H00

12 - 13 OUTUBRO / 22H00 – 04H00

O Município de Anadia promove o primeiro ciclo de 
MasterClasses de Vinhos, destinado a quem pretenda 
adquirir ou aprofundar saberes relacionados com a 
identidade de diferentes tipos de vinhos e regiões.
Na segunda sessão, a Masterclass em Moscatéis de Setúbal 
será coordenada por Luís Santos Mendes, em representação 
da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal 
e da AVIPE - Associação de Vitivinicultores do Concelho 
de Palmela, enquanto a Masterclass em Moscatéis do 
Douro será da responsabilidade de Paulo Russel-Pinto em 
representação do IVDP - Instituto do Vinho do Porto.

Classificação etária: + 18 anos

Entrada gratuita, mas limitada a 35 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).

Inscrições: museuvinhobairrada.m.anadia@gmail.com

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

O Bairrada Metalfest vai para a sua 4.ª edição (primeiras 
edições entre 2009-2011) e decorre no âmbito da promoção 
da música alternativa e de novas vertentes do heavy-metal. 
A criação de um evento musical no conceito BAIRRADA 
METALFEST é um objetivo que vem sendo alimentado desde 
2004, tendo Club de Ancas promovido concertos com cariz 
pontual na linha desta área musical, e com uma vertente 
eclética de estilos musicais.
Na edição 2018 participam Grog, Desire, Simbiose, Painted 
Black, Diesel Humm, Terror Empire, GodVlad, e os míticos 
Bizarra Locomotiva.
+ 16 anos

Bilhetes – preço(s): 5 euros / dia

Bilheteira – no local e nos dias do concerto

Mais informações em (página web): 
                                                                
Entidade(s) responsável(is): CLUB DE ANCAS

ANADIA – MUSEU DO VINHO BAIRRADA

ANCAS – CLUB DE ANCAS
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“Quintas no Museu – Histórias de Vida”: 
António Manuel Ribeiro
18 OUTUBRO / 21H30

António Manuel Ribeiro, o carismático vocalista e líder dos 
UHF, é o convidado especial da sessão de outubro do ciclo 
“Quintas no Museu – Histórias de Vida”.
No formato de concerto a solo, com carácter intimista, 
complementada por uma tertúlia, esta sessão permitirá 
desvendar recordações do vasto percurso pessoal e 
profissional do artista. Ligado aos UHF, uma das mais 
emblemáticas bandas da história do rock português, António 
Manuel Ribeiro vai dedilhar palavras e músicas, bem como 
passagens do seu livro “És Meu, Disse Ela”.

ANADIA - MUSEU DO VINHO BAIRRADA 
Classificação etária: +12 anos

Entrada livre, por ordem de chegada, sem lugares marcados, 
e  limitada à capacidade do espaço. Abertura pelas 21h00.

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



agenda de eventos 

programação / outubro 2018

10

Anadia Social - Instituições Sociais, Inovação, 
Comunidade e Partilha
15 - 21 OUTUBRO

O Município de Anadia dedica uma semana de atividades à 
área social, transformando o conceito que, há 12 anos, deu 
origem à “Feira Social de Anadia”.
O programa de “Anadia Social” contempla a comemoração 
do Dia do Idoso, um seminário sobre “Inovação social, 
empreendedorismo social, sustentabilidade e novas práticas 
nas instituições sociais”, espetáculos para a terceira idade, 
infância e pessoas com incapacidade, bem como ações 
de rua, workshops, um concerto para bebés, e uma ação 
inovadora no âmbito da responsabilidade social empresarial.

20 OUTUBRO – WORKSHOPS

Anadia – Biblioteca Municipal / 15h00 às 17h30
“Parentalidade consciente” – Iolanda Pereira

Anadia – Museu do Vinho Bairrada / 15h00 às 16h30
“A importância de cuidar de quem cuida” – Alexandra Alves
“Risoterapia” – Eva Grilo
“Sobremesas saudáveis” – Luísa Ferreira

ANADIA 
Estes workshops pretendem ir ao encontro de um conjunto 
de temas propostos pelas instituições sociais, visando 
aprofundar conhecimentos e competências, e contribuindo, 
em simultâneo, para o convívio e troca de saberes entre 
participantes.
Cada sessão será antecedida por um momento cultural, 
a cargo de duas entidades da área social (Club de Ancas 
e Bem-Me-Quer) destinado a exprimir a importância da 
animação sociocultural na promoção da autoestima e da 
participação comunitária.

Atividades com entrada livre e gratuita, mas sujeitas a 
inscrição e à lotação do recinto.

Inscrições (até 12 de outubro):
- presenciais: no Serviço de Ação Social de Anadia (Centro 
Cultural de Anadia);
- via e-mail (redesocial.m.anadia@cm-anadia.pt): indicação 
do nome completo do participante, morada, profissão e 
contacto.



acontece
emanadia

11www.cm-anadia.pt

OU
TU

BR
O

Crassh_Babies – Concerto para bebés
21 OUTUBRO / 10H15 (1.ª SESSÃO) / 11H15 (2.ª SESSÃO)

Concerto para bebés, com interação constante entre 
músicos e público.
Duas sessões:
- 1.ª sessão (10h15): para bebés dos 3 aos 36 meses + 2 
acompanhantes,
- 2.ª sessão (11h15): para crianças dos 36 meses aos 5 anos 
+ 2 acompanhantes.
Lotação: 22 bebés e 44 adultos / sessão em palco.

Entrada gratuita apenas para bebés e os dois 
acompanhantes, em palco.

ANADIA – CINETEATRO ANADIA 

Restante público:
- bilhetes – preço(s): 3,5 euros 
- bilheteira – local e horário(s): Cineteatro Anadia, às 
sextas-feiras e sábados, das 20h00 às 23h00, e no dia do 
espetáculo, a partir das 09h00 
- condições especiais: 50% desconto para portadores dos 
cartões “Anadia Jovem” e “Anadia Sénior”

Mais informações em: www.cm-anadia.pt

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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XV Festival de Folclore 
e Aniversário do Grupo 
Folclórico e Cultural de 
Paredes do Bairro – GFC 
Associação

“Movimento Sénior é 
Vida!”

20 OUTUBRO / 15H00

24 OUTUBRO / 10H30

XV Festival de Folclore e celebração do aniversário 
Grupo Folclórico e Cultural de Paredes do Bairro – GFC 
Associação.
Com a participação do Rancho Folclórico da Casa do 
Povo St.ª Cruz de Alvarenga, e do Rancho Folclórico “Os 
Camponeses” da Raposa – Almeirim, resultando num salutar 
intercâmbio cultural entre os grupos participantes.

Entrada livre

Entidade(s) responsável(is): Grupo Folclórico e Cultural de 
Paredes do Bairro – GFC Associação

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

PAREDES DO BAIRRO - SALÃO DO CENTRO SOCIAL E 
CULTURAL DE PAREDES DO BAIRRO

ANADIA – PAVILHÃO MUNICIPAL
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JudoFest 
Dia Internacional do Judo

Noite das Bruxas

28 OUTUBRO / 10H00 – 17H00

DAS 20H30 DE 31 DE OUTUBRO ÀS 10H00 DE 01 DE 
NOVEMBRO

A Associação Distrital de Judo de Aveiro comemora o “Dia 
Internacional do Judo“ com uma festa na qual vão participar 
todos os clubes de judo do distrito de Aveiro, numa iniciativa 
única na região. 

Entrada gratuita

Mais informações em http://bit.ly/2NM8mwO

Entidade(s) responsável(is): Associação Distrital de Judo 
de Aveiro

O Município de Anadia celebra mais uma Noite das Bruxas / 
Véspera de Dia de Todos os Santos proporcionando aos seus 
utilizadores juvenis uma atividade recheada de surpresas.
Sob o mote desta tradição europeia que tanto agrada aos 
mais jovens, a autarquia irá possibilitar uma experiência 
única aos seus utilizadores: pernoitar na Biblioteca 
Municipal. 
Associada à véspera do Dia de Todos os Santos (1 de 
novembro) e próxima do Dia de Finados (2 de novembro), 
a Noite das Bruxas também tem tradições em Portugal 
(Bolinhos e Bolinhós, Pão por Deus, ...), que serão 
recordadas nesta noite tão divertida.

Classificação etária: 8 - 11 anos

Entrada gratuita, mediante inscrição prévia.

Mais informações em www.cm-anadia.pt e www.bm-anadia.pt

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

ANADIA – PAVILHÃO DE DESPORTOS
ANADIA – BIBLIOTECA MUNICIPAL
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“A Grande Ressaca” - Comédia
3 NOVEMBRO / 21H30

A Grande Ressaca’ é uma comédia teatral protagonizada 
por Carlos Cunha, no papel de Alberto, um empresário de 
mariscos congelados que há dez anos perdeu a sua mulher 
para Ramiro, um empresário com a mania que vende 
mariscos vivos (e vende mesmo). Alberto vive angustiado 
com esta perda e nunca deixou de acreditar que a sua 
mulher vai voltar para casa.
Na noite em que Alberto faz sessenta anos, ele e o seu 
amigo – e empregado – Jaime abusam da bebida, o que dá 
origem a uma grande ressaca no dia seguinte, ressaca essa 
com uma particularidade: Alberto não se lembra de nada do 
que fez na noite passada.

ANADIA – CINETEATRO ANADIA 
Classificação etária: + 12 anos

Bilhetes – preço(s): 12,5 euros

 Bilheteira – local e horário(s): 
Cineteatro Anadia: sextas-feiras e sábados, das 20h00 às 
23h00, e no dia do espetáculo, a partir das 14h00 
www.bol.pt 
Postos BOL 

Mais informações em www.cm-anadia.pt

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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“ArtcomVida” – 2.ª Mostra 
de Cinema Amador
8 . 9 . 14 . 18 NOVEMBRO / 15H00

“ArtcomVida!” é um projeto de realização de curta 
metragens, cujos principais protagonistas são os idosos 
e pessoas com dificuldade intelectual que frequentam as 
IPSS do concelho de Anadia. 
A atividade incentiva a troca de experiências entre os 
participantes e a inclusão social através do uso das 
tecnologias audiovisuais, enquanto forma de expressão e 
comunicação individual e coletiva.
A atividade terá três momentos distintos: a apresentação 
do trabalho realizado, a entrega de “Óscares”, e uma sessão 
para a comunidade / família.
Entrada gratuita na sessão de 18 de novembro, mas sujeita 
a inscrição prévia junto do Serviço de Ação Social de Anadia 
no Município de Anadia, até 9 de novembro de 2018.

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

ANADIA – CINETEATRO ANADIA

RG Atlantic Cup
8 - 12 NOVEMBRO

A EGA - Escola Gímnica de Aveiro organiza pela primeira 
vez um torneio internacional de ginástica rítmica no Centro 
de Alto Rendimento de Anadia. Esta prova insere-se no 
calendário internacional da FIG, pelo que são esperadas 
muitas ginastas da Europa, mas também da América do Sul 
e Central, em particular do Chile, Bolívia e Venezuela, assim 
como de África, com a participação da Tunísia.
Entrada gratuita

Mais informações em www.gympor.com

Entidade(s) responsável(is): Escola Gímnica de Aveiro

SANGALHOS – CAR ANADIA /  VELÓDROMO NACIONAL
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“Movimento Sénior é Vida!”

14 NOVEMBRO / 10H30

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

ANADIA – PAVILHÃO DE DESPORTOS

MasterClass de Vinhos - 
Espumantes: Bairrada vs 
Távora-Varosa

O Município de Anadia promove o primeiro ciclo de 
MasterClasses de Vinhos, destinado a quem pretenda 
adquirir ou aprofundar saberes relacionados com a 
identidade de diferentes tipos de vinhos e regiões.
Esta terceira e última sessão junta a excelência de duas 
regiões históricas dos espumantes portugueses: Bairrada e 
Távora-Varosa.

Classificação etária: + 18 anos

Entrada gratuita, mas limitada a 35 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).

Inscrições: museuvinhobairrada.m.anadia@gmail.com

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

13 NOVEMBRO / 21H00
ANADIA – MUSEU DO VINHO BAIRRADA
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“Quintas no Museu – Histórias de Vida”: 
Lendas do Desporto Nacional
15 NOVEMBRO / 21H30

A tertúlia de novembro é dedicada às grandes lendas do 
desporto nacional. 
O jornalista desportivo e locutor Teófilo Fernando vai 
conduzir uma entrevista / conversa com grandes nomes 
do desporto nacional. Oportunidade única para assistir 
à revelação ou  recordação de episódios e curiosidades 
que dão forma a histórias de vida. Registos associados a 
grandes carreiras e a momentos desportivos que ficaram na 
memória coletiva de todos nós.

ANADIA - MUSEU DO VINHO BAIRRADA 

Classificação etária: +12 anos

Entrada livre, por ordem de chegada, sem lugares marcados, 
e limitada à capacidade do espaço. Abertura pelas 21h00.

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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Torneio Aniversário da Associação Distrital de 
Judo de Aveiro
17 NOVEMBRO / 10H30 (AULA ABERTA) · 14H45 (COMPETIÇÃO)

A ADJA - Associação Distrital de Judo de Aveiro comemora 
o seu aniversário com um torneio que conta com a 
participação dos clubes de judo do distrito de Aveiro, 
numa competição com todos os escalões da formação 
(Benjamins, Infantis e Iniciados), femininos e masculinos.
Programa:
10h30 – Aula aberta com alunos dos estabelecimentos de 
ensino locais
13h30 – Receção aos atletas
14h00 – Momento solene de comemoração do 9.º 
aniversário da ADJA
14h15 – Sorteio
14h30 – Aquecimento

SANGALHOS – CAR ANADIA /  VELÓDROMO NACIONAL

14h45 – Início da prova
15h45 – Início de entrega de medalhas (em simultâneo com 
a prova)
17h15 – Fim da prova
17h45 – Fim de entrega de medalhas

Entrada gratuita

Mais informações em http://bit.ly/2NM8mwO 

Entidade(s) responsável(is): Associação Distrital de Judo 
de Aveiro
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8.ª Gala do Desporto da Bairrada
17 NOVEMBRO / 21H00

Gala de reconhecimento do mérito de todos os agentes 
desportivos da Bairrada (concelhos de Anadia, Oliveira do 
Bairro, Águeda, Mealhada, Cantanhede, e Vagos).

ANADIA
Classificação etária: + 6 anos

Entrada gratuita 

Entidade(s) responsável(is): Jornal da Bairrada
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Judo - Open da Bairrada
18 NOVEMBRO / 14H30

O Open da Bairrada é um torneio aberto de judo para 
atletas femininos e masculinos, do escalão de Juvenis 
(13 e 14 anos), que terá classificação final individual e por 
equipas.

Entrada gratuita

SANGALHOS – CAR ANADIA /  VELÓDROMO NACIONAL

Mais informações em http://bit.ly/2NM8mwO 

Entidade(s) responsável(is): Associação Distrital de Judo 
de Aveiro
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IX Feira Municipal do Livro de Anadia
26 NOVEMBRO - 28 DEZEMBRO / 10H00 ÀS 13H00 E 14H00 ÀS 19H00 (2.ª A 6.ª FEIRA) / 10H00 ÀS 13H00 E 
14H00 ÀS 17H00 (SÁBADO)

Durante cerca de um mês, a população terá ao seu 
dispor, a preços convidativos, milhares de livros das mais 
prestigiadas e conhecidas editoras nacionais. Graças à 
participação de editoras, de distribuidores e de uma livraria 
de Anadia, os utilizadores poderão, ainda, usufruir de 
promoções especiais em novidades editoriais e adquirir 
publicações a preço de saldo. Com esta iniciativa, a Câmara 
Municipal volta a proporcionar à comunidade escolar e aos 
munícipes a possibilidade de adquirirem e de oferecerem 
livros durante a época natalícia, contribuindo, desta forma, 
para a promoção do livro e da leitura no concelho. 

ANADIA – BIBLIOTECA MUNICIPAL

Entrada livre.

Mais informações em www.cm-anadia.pt e www.bm-anadia.pt

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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17.ª Semana Cultural de 
Ancas

Noite de Fados com Isa de 
Castro

30 NOVEMBRO - 9 DEZEMBRO

1 DEZEMBRO / 21H30

Atento à realidade sociocultural de Ancas e do concelho 
de Anadia, o Club de Ancas observou que, estando aquele 
inserido numa zona onde a vitalidade demográfica é 
notória, importa acionar mecanismos adequados, tendo em 
vista motivar e qualificar a população, sobretudo o largo 
estrato da juventude, com propostas de animação cultural 
diversificada e de qualidade
Neste contexto, o Club de Ancas pretende com esta 
organização, que se repete desde o ano de 2002 – indo 
assim para a sua 17.ª edição - ser uma verdadeira “pedrada 
no charco”, não apenas por ambicionar apresentar uma 
dinâmica mobilizadora e inovadora, mas também por ter o 
mérito de atrair e captar novos públicos para a cultura.
Mantendo o lema da primeira edição - “A Cultura em Ancas 
não é Fruto proibido” - a programação estende-se, ao 
longo de uma semana, pelas diversas áreas de atuação 
da associação, ou através de parcerias ou contratação de 
projetos na área da leitura, teatro, dança e música.
O objetivo é garantir um programa cultural sóbrio, 
contemporâneo, inovador e enriquecedor nas diversas 
áreas culturais. Com o evento programado anualmente para 
o mês de dezembro, é sempre realizado e comemorado o 
aniversário da associação (8 de dezembro). Neste caso o 
seu 114º aniversário.

Mais informações em: 
                                         
Entidade(s) responsável(is): Club de Ancas

Noite fados que propõe cativar a convivência com a 
população residente e forasteira. Inclui caldo verde e 
bifanas.

Entrada paga (10 fados) 

Bilheteira – local e horário(s): a partir das 20h45, no local 
do espetáculo

Entidade(s) responsável(is): Grupo Folclórico e Cultural de 
Paredes do Bairro – GFC Associação

ANCAS E ANADIA

PAREDES DO BAIRRO -  SALÃO DO CENTRO SOCIAL 
E CULTURAL 
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Grease – O Musical
1 DEZEMBRO / 21H30

Grease é a história de um casal de estudantes, Danny e 
Sandy, que trocam juras de amor no verão, mas separam-se, 
pois ela voltará para a Austrália. Passado na Califórnia, no 
final dos anos 50 e começo dos anos 60, tem como pano 
de fundo o comportamento dos jovens dessa época. O final 
feliz e o humor insólito fazem deste argumento um clássico 
que tem atravessado gerações e que continua em cena em 
inúmeras salas de teatro, nos EUA.
Com um elenco de 17 atores, este musical tem Diogo 
Morgado e Mariana Marques Guedes nos papéis principais.

+ 12 anos

ANADIA – PAVILHÃO DE DESPORTOS
Bilhetes – preço(s): 10 euros 
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
www.bol.pt
Postos BOL

Mais informações em www.cm-anadia.pt

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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Animação de Natal
1 DEZEMBRO - 6 JANEIRO

Durante a época natalícia, imbuída no espírito contagiante 
da quadra, Anadia vai ser palco de espetáculos, concertos, 
luz, magia, animação, partilha, alegria, e muita diversão.
Vão ser vários os locais que vão preparar-se para acolher 
tudo isto. Não faltem…

ANADIA 
Mais informações em www.cm-anadia.pt

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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Troféu Internacional de Pista – Município de Anadia
7 . 8 . 9 DEZEMBRO

O Troféu Internacional Município de Anadia vai reunir 
competidores das categorias de elite, juniores e sub-23, 
masculinos e femininos. Será uma oportunidade para 
os corredores e para as equipas lusas adquirirem maior 
experiência na vertente olímpica de ciclismo que mais 
medalhas tem dado a Portugal. São esperados os melhores 
especialistas de pista da Europa, mas também do Canadá e 
dos EUA, que em 2017 fizeram a sua estreia em Sangalhos. 
Esta prova tem a categoria de C1 na UCI.

SANGALHOS – CAR ANADIA
Horários: 
Dia 07: 14h30-20h00
Dia 08: 10h00-13h00 e 16h00-20h00 
Dia 09: 10h00-15h00

Entrada livre

Mais informações em www.fpciclismo.pt

Entidade(s) responsável(is): Federação Portuguesa de 
Ciclismo
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“Movimento Sénior é 
Vida!”

Comemoração do Dia 
Internacional do Voluntário

12 DEZEMBRO / 10H308 DEZEMBRO / 15H00

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

O Dia Internacional do Voluntariado é celebrado anualmente 
a 05 de dezembro, como forma de valorizar o serviço 
voluntário mundial. Em Anadia, no dia 8 de dezembro, a 
comemoração vai ao encontro da missão e da partilha 
de experiências generalizadas, num agradecimento aos 
voluntários inscritos.
O Banco Local de Voluntariado de Anadia pretende ser um 
espaço de encontro entre pessoas que expressam vontade 
de ser voluntários e entidades promotoras que reúnam 
condições de integrar voluntários. Os voluntários prestam 
um conjunto de ações, não remuneradas, de interesse social 
e comunitário, exercendo a sua cidadania de forma ativa e 
prática. 

Entrada livre, mas sujeita a inscrição prévia junto do Serviço 
de Ação Social de Anadia no Município de Anadia, até 30 de 
novembro de 2018.

Mais informações no Serviço de Ação Social no Centro 
Cultural de Anadia.

AGUIM - PAVILHÃO DO CENTRO SOCIAL NOSSA 
SRA. DO Ó DE AGUIM

ANADIA – MUSEU DO VINHO BAIRRADA



www.cm-anadia.pt

acontece
emanadia

27

DE
ZE

M
BR

O

15 ANOS Museu do Vinho Bairrada - Exposição
8 DEZEMBRO 2018 - 30 ABRIL 2019

Grande mostra que reúne trabalhos de muitos dos 
prestigiados artistas portugueses e estrangeiros que, desde 
a inaguração 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.
Esta exposição dá continuidade e complementa outras 
iniciativas com que o Município de Anadia celebra os 15 
anos de atividade do Museu do Vinho Bairrada.

ANADIA - MUSEU DO VINHO BAIRRADA 
Horários: 10h00-13h00 / 14h00-18h00 (3.a a 6.a feira);
11h00-19h00 (fins de semana e feriados). Inauguração (8
de dezembro): 16h00

Entrada: 1 euro por visitante. Gratuito até os 12 anos, 
inclusive. Desconto 50% para portadores dos Cartões Anadia 
Jovem e Anadia Sénior. Inauguração com entrada gratuita.

Mais informações em www.cm-anadia.pt

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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Campeonato Nacional 
Absoluto de Pentatlo 
Moderno e Troféu 
Marquês do Funchal

Férias Desportivas e 
Culturais do Município 
de Anadia – Natal 201815 - 16 DEZEMBRO

16 - 21 DEZEMBRO / 08H30 - 18H00A Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno organiza, em 
simultâneo, o Campeonato Nacional Absoluto e o Troféu 
Marquês do Funchal. As provas servem de preparação para 
os atletas desta modalidade olímpica, que, em 2019, vão 
disputar competições internacionais a título individual ou 
integrados nos trabalhos da selecção nacional. 

Entrada livre

Mais informações em www.fppm.pt

Entidade(s) responsável(is): Federação Portuguesa de 
Pentatlo Moderno

Visando ocupar, de uma forma salutar e enriquecedora, as 
férias de Natal 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: 25 euros / semana

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

SANGALHOS – CAR DE ANADIA

ANADIA E SANGALHOS 
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Dos 8 aos 80 - Cicloturismo de Pais Natais
16 DEZEMBRO / 10H00

Como é habitual, o desporto marca presença na celebração 
da quadra natalícia. O Município de Anadia propõe uma 
aula de aeróbica seguida de um passeio cicloturístico de 
Pais Natais (+/-17 km). No final, e como forma a promover 
o retorno à calma, haverá um momento para a realização de 
alongamentos.
Todos os participantes terão de trazer a sua bicicleta e 
capacete, e, de acordo com o espírito da quadra, vestuário e/
ou adereços de Natal. 

ANADIA – PARQUE URBANO
Participação gratuita

Mais informações em www.cm-anadia.pt

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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Madagáscar – Musical Infantil
29 DEZEMBRO / 15H00 (1.ª SESSÃO) /  21H30 (2.ª SESSÃO)

Alex, o leão, é o rei da selva urbana e a principal atração do 
jardim zoológico de Central Park, em Nova Iorque, onde vive 
com Marty, a zebra, Melman, a girafa, e Glória, o hipopótamo. 
Os quatro amigos  passaram a vida inteira em cativeiro, 
felizes, diante de um público que os admira e com refeições 
regulares. Mas, não contente com a vida que tem, Marty 
deixa sua curiosidade levar a melhor e, com a ajuda de 
alguns pinguins prodigiosos, foge para explorar o mundo.
Baseado no filme de animação da DreamWorks com o 
mesmo nome, “Madagáscar” é um espetáculo musical 
repleto de personagens divertidas e aventureiras, que deixa o 
público sem outras escolha que não seja “Move it, move it!”.

Classificação etária: + 4 anos

ANADIA – CINETEATRO ANADIA
Bilhetes – preço(s): 7,5 euros
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
www.bol.pt
Postos BOL

Mais informações em www.cm-anadia.pt

Entidade(s) responsável(is): Município de Anadia
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Hora do Livro

Sábados com Arte

Teatro de Fantoches

Contos & Fraldas

6 OUT - 29 DEZ / 11H00

15 DEZ / 10H30

20 OUT / 17 NOV / 15 DEZ / 15H00

27 OUT / 24 NOV / 22 DEZ / 11H00

Crianças dos 5 aos 10 anos
Todos os sábados, às 11h00, há uma história nova para os 
ouvintes mais jovens da BMA. Datas:
6, 13, 20 e 27 de outubro
3, 10, 17 e 24 de novembro
15, 22 e 29 de dezembro

Crianças entre os 6 e os 12 anos
Atelier de expressão plástica dedicado ao Natal.

Entrada gratuita. 
As crianças devem estar sempre acompanhadas pelo 
adulto responsável.

Crianças dos 3 aos 6 anos
Dramatização de histórias encenadas, baseadas em contos 
tradicionais, através da utilização de fantoches.

Entrada gratuita.
As crianças devem estar sempre acompanhadas pelo adulto 
responsável.

Bebés dos 6 aos 24 meses
Atividade de promoção do livro e da leitura para bebés dos 
6 aos 24 meses. A partir de livros manufaturados, bebés e 
pais são convidados a explorar histórias diversas.

Entrada gratuita.

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.
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Cineteatro Anadia
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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.
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FUNDO SOCIAL
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.

COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM 
MEDICAMENTOS
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.

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.

APOIO AO ARRENDAMENTO URBANO PARA FIM 
HABITACIONAL
Consiste na atribuição de um benefício para apoio ao 
pagamento da renda, destinado a agregados familiares 
desfavorecidos.

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A 
ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
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.

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.

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)

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

Município de Anadia - Benefícios Sociais
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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
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

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



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
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