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ANADIA PRECISA DE VOLUNTÁRIOS PARA APOIO AO ESTUDO 

 

Banco Local de Voluntariado pede colaboração solidária 
 

 

O Banco Local de Voluntariado de Anadia (BLVA) procura voluntários para apoiarem crianças e 

jovens carenciados que necessitam de estudo acompanhado nas áreas de Matemática, Português e 

Inglês.  

Este projeto, dinamizado pelo banco há já alguns anos, procura contribuir para a promoção do 

sucesso escolar de alunos oriundos de contextos socioeconómicos desfavorecidos. Nesta fase, o BLVA 

necessita da colaboração de voluntários que se proponham dar continuidade a esta tarefa, e requer a 

colaboração de profissionais com conhecimentos nas áreas da matemática, do português e do inglês, a 

fim de integrarem ações que o banco pretende concretizar em diversos locais do concelho de Anadia.  

O BLVA é dinamizado pela Câmara Municipal de Anadia, juntamente com o Centro Social, 

Cultural e Recreativo da Freguesia de Avelãs de Cima e com o Centro Social, Cultural e Recreativo de 

Poutena. Constitui-se como um espaço de encontro entre pessoas que expressam vontade de ajudar o 

próximo em regime de voluntariado, bem como de entidades promotoras que reúnam condições para 

integrar estes voluntários. Com sede no Centro Cultural de Anadia, no Vale Santo, na sede do concelho, 

o banco conta, neste momento, com 55 elementos.  

As informações sobre o BLVA estão disponíveis em www.cm-anadia.pt (Serviços > Ação Social). 

Para saberem mais sobre o projeto ou manifestarem a sua intenção de adesão a esta iniciativa solidária, 

os interessados deverão contactar o banco pelo telefone 231 510 486 ou através do endereço de correio 

eletrónico redesocial.m.anadia@gmail.com. 
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