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“JOGOS SEM FRONTEIRAS” DE ANADIA REÚNEM JOVENS E SENIORES 

Centro Social de Avelãs de Cima e Misericórdia de Sangalhos foram os vencedores 

 

O Pavilhão de Desportos de Anadia acolheu, nos passados dias 11 e 12 de abril, a primeira 

edição dos “Jogos Sem Fronteiras de Idades”, que envolveu cerca de 500 participantes, entre crianças, 

idosos, e pessoas com incapacidade intelectual e desenvolvimental, de 17 instituições particulares de 

solidariedade social do concelho. 

Os vencedores do primeiro dia foram o Centro Social de Avelãs de Cima, com dois jogos ganhos, 

e o Centro Paroquial da Moita, com um. No segundo dia, a Misericórdia da Freguesia de Sangalhos 

venceu dois jogos e o Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores um jogo. A todas as equipas foi 

entregue uma taça de participação. 

Muita alegria e boa disposição foram os ingredientes desta atividade, integrada no plano de 

ação de 2019 da Rede Social de Anadia. O evento pretendeu proporcionar momentos de socialização e 

de convívio entre diferentes gerações, que frequentam as diferentes respostas sociais das instituições 

sociais do concelho, bem como a partilha de experiências “no brincar” e a coesão de laços entre os mais 

jovens e os seniores. 

A atividade foi desenvolvida em dois dias, permitindo dividir as instituições e reduzir o número 

de participantes nos jogos, com o objetivo de proporcionar maior qualidade na interação entre 

participantes. 

 

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 
 
dia 11 abril 
APPACDM 
Casa do Povo de Amoreira da Gândara 
Centro Social, Cultural e Recreativo de Poutena 
Centro Social, Cultural e Recreativo de Avelãs de Cima 

http://www.cm-anadia.pt/
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Centro Social Nossa Senhora do Ó de Aguim 
Centro Social e Paroquial da Moita de Anadia 
Bem-Me-Quer 
Belorizonte 
Hotel Sénior da Curia 
 
dia 12 de abril 
Associação Social de Avelãs de Caminho 
Centro de Apoio Social de Vila Nova de Monsarros 
Centro de Bem-Estar Social da Freguesia de Tamengos 
Centro Social, Cultural e Recreativo de Paredes do Bairro 
Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores 
Centro Social, Recreativo e Cultural de Pedralva 
Misericórdia da Freguesia de Sangalhos 
Club de Ancas 
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