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“FÉRIAS DESPORTIVAS E CULTURAIS” DIVERTIRAM 500 CRIANÇAS EM ANADIA  

 
 
 

Cerca de 500 crianças, com idades entre os 6 e os 14 anos, participaram nas “Férias 

Desportivas e Culturais - Verão 2019”, promovidas pelo Município de Anadia, entre os dias 1 e 26 de 

julho, com o objetivo de ocupar, de forma salutar e enriquecedora, as férias de verão dos mais novos. 

As ações desenvolvidas decorreram nas diferentes instalações desportivas e culturais 

municipais, nomeadamente no Complexo Desportivo de Anadia, Biblioteca Municipal, Cineteatro 

Anadia, Museu do Vinho Bairrada, Ecoparque, e Parque Urbano da Cidade, em Anadia, abrangendo as 

áreas do ambiente, cultura, desporto, expressão artística, multimédia, e outros domínios de relevante 

interesse para as crianças e jovens. Foram ainda realizadas visitas às Termas da Curia, Quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Anadia, e ao Monte Crasto, onde decorreu um workshop ambiental, assim 

como um passeio no comboio turístico “Tschu-Tschu Anadia”. 

Através dos programas das “Férias Desportivas e Culturais”, o Município de Anadia procura 

criar oportunidades para que crianças e os jovens, residentes no concelho de Anadia, possam 

experimentar um conjunto de modalidades desportivas e atividades de âmbito sociocultural, 

sensibilizando-os para a continuidade da sua prática e para a transmissão de valores coincidentes com 

uma forma de vida saudável. Pretende também contribuir para a formação integral das crianças e 

jovens, bem como reforçar os laços de amizade e de intercâmbio, o conhecimento do meio e da 

realidade e fomentar a cooperação e o trabalho de equipa. Ao mesmo tempo, a iniciativa destina-se a 

ajudar a colaborar com os pais e encarregados de educação na criação de contextos de ocupação 

adequados, para a frequência dos seus educandos, durante a interrupção das atividades escolares. 
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