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“CORRIDA COLORIR ANADIA” PROMOVE DESPORTO NA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

A edição 2019 da “Corrida Colorir Anadia” vai ter lugar na próxima sexta-feira, dia 24 maio, 

entre as 14h00 e as 16h00, com partida e chegada no Complexo Desportivo de Anadia. 

A iniciativa destina-se exclusivamente a alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário das escolas do concelho, e conta com a participação do Agrupamento de Escolas de Anadia, 

do Colégio de Nossa Senhora da Assunção, e da Escola de Viticultura e Enologia da Bairrada. A “prova”, 

organizada pelo Município de Anadia, terá uma extensão de cinco quilómetros, aos longos dos quais os 

participantes passarão por diversos pontos onde recebem um “banho de cor”. 

A partida será dada em frente ao Pavilhão de Desportos, de onde os atletas se dirigirão às 

Piscinas Municipais e Cineteatro Anadia, e percorrerão a variante que liga o Complexo à Curia, descendo 

até ao Vale da Bica, de onde regressam, pela mesma via, rumo à rotunda da Alma das Domingas. Daí 

voltam às Piscinas Municipais, para terminarem a corrida na zona do Pavilhão de Desportos, onde está 

previsto um grande “banho” final de cores e muita alegria.  

Esta ação visa fomentar o convívio entre os elementos da comunidade educativa e promover 

hábitos de vida saudáveis, através de uma corrida cheia de alegria, boa disposição e muita cor. Para 

além da t-shirt oficial da prova, os alunos terão também direito a um certificado de participação. 

Neste evento, a autarquia conta com a colaboração dos Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Anadia, da Guarda Nacional Republicana, Curso de Desporto do Agrupamento de escolas 

de Anadia, e Afonso Oliveira e Costa.  

Devido à realização do evento, haverá, entre as 14h00 e as 16h00, acessos condicionados e 

desvios de trânsito, pelo que a organização agradece a compreensão de todos. 
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