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JOÃO PEDRO PAIS ABRE “CONCERTOS DE OUTONO” EM ANADIA 
 

O ciclo “Concertos de Outono” está de regresso a Anadia para mais um conjunto de 
espetáculos musicais. João Pedro Pais, Aurea e Carminho são os artistas que irão passar pelo 
palco do Cineteatro Anadia, em outubro, novembro e dezembro. 

João Pedro Pais abre o ciclo de concertos, a 9 de outubro, a partir das 21h, com o espetáculo 
“Improviso”, onde irá partilhar uma vida dedicada à música. Em palco, João Pedro Pais, que em 
2019 apresentou o 8.º álbum de originais, estará acompanhado por Rui Almeida (piano) e 
Sérgio Mendes (guitarra). O ciclo prossegue, no dia 13 de novembro, com a atuação de Aurea, 
cantora, compositora e atriz portuguesa considerada a rainha da música portuguesa e/ou a voz 
do soul português. O último concerto está agendado para o dia 11 de dezembro, com a atuação 
da fadista Carminho, considerada uma das mais talentosas e inovadoras cantoras de fado da 
sua geração, que interpreta também outros géneros musicais, como música popular 
portuguesa, música popular brasileira e jazz. 

O preço dos bilhetes é de 14 euros (1.ª plateia), 12 euros (2.ª plateia e lugares para pessoas 
com mobilidade reduzida) e 10 euros (balcão). O bilhete geral, com acesso aos três concertos, 
custa 35 euros (1.ª plateia). Os bilhetes podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia, às sextas-
feiras e sábados, das 20h às 23h, e, no dia dos espetáculos, a partir das 14h, e ainda em postos 
BOL, como CTT e FNAC, e na bilheteira online, em www.bol.pt. 

Com o intuito de garantir a segurança das pessoas presentes nos espetáculos, serão cumpridas 
todas as normas impostas pela Direção-Geral da Saúde, sendo obrigatório o uso de máscara, 
manter o distanciamento físico e a higienização das mãos à entrada do Cineteatro Anadia. 
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