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Praça Visconde Seabra 
A Praça Visconde de
Seabra é rodeada por
interessantes edifícios
como o Palácio da Justiça,
a Capela de São Sebastião
ou a Vila Alegre. No centro
ergue-se o Monumento
aos Mortos da Grande
Guerra. A Praça do Município

apresenta, no seu centro, um
busto em bronze de cariz
naturalista, em homenagem
a José Luciano de Castro.
Em frente fica situada a sede
dos Paços do Concelho.

Museu da Vinha 
e do Vinho

Construído num edifício
moderno, o Museu do
Vinho e da Vinha nasceu
a 27 de setembro de
2003 e oferece ao
visitante uma exposição
permanente e diversas
exposições temporárias
de arte contemporânea. 

No edifício contíguo, está
sediada a Comissão
Vitivinícola da Bairrada,
associação interprofissional à
qual compete atribuir a
Denominação de Origem
Bairrada e vender os selos de
garantia para os vinhos
aprovados. 
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 Eco-Escolas Eco-Trilho (Escola Básica e Secundária de Anadia)

https://padlet.com/turma7g/ecotrilho

Ecoparque

Ao serviço do bem-estar comum, este espaço ao ar livre
dispõe de um circuito pedonal e ciclável, de equipamentos
que coadjuvam a prática do exercício físico contribuindo
para a melhoria da qualidade de vida da população.
 

Praça do Município

Comissão Vitivinícola 
da Bairrada



Porquê visitar-nos?

Este percurso, que apresenta a cidade de Anadia ao
viajante curioso, convida-o a caminhar pelas suas
ruas repletas de história e cultura. Descubra todos
os segredos desta nossa recatada cidade, enquanto
passeia por lugares emblemáticos usufruindo da
informação por nós preparada. 
Realize as atividades propostas e divirta-se
conhecendo a nossa encantadora cidade!
 
 

O Cineteatro de Anadia, inaugurado a 6 de fevereiro de
2009 é um espaço cultural moderno que promove com
qualidade o cinema, o teatro, a música, a dança, os
colóquios, os congressos, as conferências...

 
 
 
 
 
 
 

CINETEATRO DE ANADIA

O Mercado Municipal é um espaço com instalações
modernas e funcionais que foi inaugurado a 6 de setembro
de 2008.
Apresenta dois edifícios e um terrado em recinto aberto. O
mercado ocupa o rés-do-chão do edifício principal
dispondo de lojas e de bancas específicas para a venda de
carnes frescas e derivados, flores, charcutaria e queijos,
pescado fresco e bacalhau, pão, pastelaria e produtos
afins, hortícolas, frutas, plantas e sementes. 
O mercado semanal de Anadia decorre todos os sábados,
das 7 às 14 horas.

Distância Percorrida: 5,44 Km

CASA RODRIGUES LAPA

Nesta casa viveu o filólogo,  ensaísta e crítico literário
português natural de Anadia, Manuel Rodrigues Lapa.
Tendo sido um opositor ao regime salazarista, em 1933, foi
banido da Faculdade de Letras de Lisboa onde lecionava e
perseguido politicamente juntamente com outros
intelectuais independentes. Rodrigues Lapa é uma
referência cultural incontornável da cidade de Anadia.

MONTE CRASTO

De acordo com os trabalhos de Carlos Capela em 1982, o
Monte Crasto terá correspondido a um povoado fortificado
na idade do Ferro, com ocupação posterior pelos  romanos.
A presença romana é atestada pela grande quantidade de
material de construção que se encontra por toda a área do
crasto.

MERCADO MUNICIPAL DE ANADIA


