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FESTIVAL ANADIA JOVEM DEU AS BOAS-VINDAS AO NOVO ANO LETIVO 

 

 Milhares de jovens participaram na 6.ª edição do Festival Anadia Jovem que decorreu, nos 

passados dias 13 e 14 de setembro, no anfiteatro do Vale Santo, em Anadia. Muita animação, música, 

alegria e convívio foram os principais ingredientes deste evento que deu as boas-vindas ao novo ano 

letivo. 

O cartaz de animação teve como protagonistas a cantora Bárbara Bandeira e o rapper 

ProfJam, que fizeram as delícias dos jovens. O festival contou com a participação do grupo anadiense de 

hip hop Bairrada Krew e dos DJ Pedro Moniz & Rafael Barandas, e André Cardoso. A grande novidade 

desta edição foi o Torneio de Paintball, que preencheu a tarde do passado sábado, e no qual 

participaram várias equipas. Um espaço dedicado às artes, onde os mais jovens puderam dar azo à sua 

criatividade, mostrando assim os seus dotes artísticos, foi outra das iniciativas que atraiu muitos 

participantes. No local estiveram ainda patentes algumas exposições de jovens artistas plásticos. 

A vertente ambiental não ficou esquecida, e, à semelhança do que já aconteceu na Feira da 

Vinha e do Vinho, foram introduzidas algumas medidas para reduzir a pegada ecológica: nos bares 

apenas foi permitida a utilização de copos reutilizáveis, e, no torneio de paintball, foram usadas bolas 

biodegradáveis. 

O Festival Anadia Jovem pretendeu assinalar o final das férias e marcar o regresso às aulas 

com muita música e alegria. Este evento teve a sua primeira edição em setembro de 2014, e enquadra-

se no conjunto de ações de apoio à juventude dinamizadas pela Câmara Municipal de Anadia, no âmbito 

do programa “Sentir Anadia”, nomeadamente o “Cartão Anadia Jovem”. 
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