Parque Infantil e de Lazer
Local: São Martinho de Anta
Este Projeto surge como forma a preencher uma lacuna existente atualmente na
vila de São Martinho de Anta.
Sendo a freguesia de S. Martinho de Anta e Paradela de Guiães a segunda maior
do concelho de Sabrosa, com a área aproximada de 25,45 km2, tendo 1 190
eleitores, registados nos cadernos eleitorais, acrescentando 77 crianças e
jovens, a frequentar as várias escolas (Creche, Jardim de Infância e C+S de
Sabrosa), este projeto é considerado importante, uma vez que irá promover a
inclusão social, principalmente entre crianças e jovens da Vila de S. Martinho de
Anta.
É a freguesia que se situa à entrada do Concelho, funcionando como "porta de
entrada" do Concelho de Sabrosa, terra natal do grande escritor e poeta Miguel
Torga, é visitada anualmente por aproximadamente 8 000 turistas e visitantes,
com tendência a crescer este número, derivado á dinamização do Espaço Miguel
Torga, que muito tem contribuído para estes números. Tem vindo a ser
constatada, ao longo dos anos, um Parque Infantil e um Parque de Lazer,
dotados com as várias infraestruturas, de forma a fazer face ás necessidades
básicas para o desenvolvimento cognitivo e físico das crianças da nossa
freguesia, e também para acolher da melhor forma, todos aqueles que nos
visitam, ou que passam na variante que liga o concelho de Sabrosa ao concelho
de Vila Real.
O local proposto é o terreno adjacente ao edifício do Espaço Miguel Torga, entre
este espaço e a Av. ª Padre Avelino Silva, em S. Martinho de Anta. Este espaço
de lazer, será dotado com os jogos habituais dos parques infantis (escorregas,
baloiços, etc.) e será dotado também com mesas e bancos para se passear e
descansar ou fazer picnics, que servirá também de apoio aos turistas, que
passam diariamente na variante.

