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HIGHSPIRIT NO NOSSO BAIRRO
3, 2, 1… HIGHSPIRIT está no ar! Foram 4 Domingos de boa disposição e
muitas experiências que vieram alegrar miúdos e graúdos num
ambiente cheio de energia positiva. Voltam em Junho e Julho,
novidades em breve. São (mesmo) por Todos!
Mesmo com o São
Pedro a fazer das
suas, o HIGHSPIRIT não parou.
Ora dentro ora
fora das instalações
da
Escola Vasco da
Gama, a centena e meia de
participantes tiveram a oportunidade
de experienciarem
várias actividades desportivas e artísticas.
Acompanhados por profissionais
especializados em cada uma das actividades, as
famílias aprenderam desde pintar com escovas de
dentes com as Educadoras da Escola
Saídos da Casca, trabalhos interessantíssimos por sinal, passaram também pela prática de Tiro com Arco,
onde, por exemplo,
puderam ser auxiliados
pelo olímpico Nuno
Pombo e todos acertaram no alvo, no amarelo mesmo. Os pais e
avós não se deixaram
ficar e praticaram râguebi
sob a orientação do professor
Nuno Mourão, treinador há dezenas de anos. Montes de Zorros não faltaram à festa e a olímpica Débora Nogueira, sempre atenta, esgrimiu os conceitos básicos da
modalidade esgrima. Também houve oportunidade de aprenderem a andar
de bicicleta e partilhar jogos
tradicionais portugueses
entre as várias gerações
presentes. Partilhar
em família portanto.
As actividades extras
foram um extra apetecível. Na actividade
‘veterinário por um
dia’, as crianças conheceram os bastidores do
Hospital
Veterinário
BichoMix, assistiram a consultas e até auscultaram animais.
Uma jornalista acompanhou as crianças na
actividade ‘jornalista por um dia’ onde viram
como é estar do outro lado das câmaras, fazendo
entrevistas aos participantes. Por fim os séniores,
estes terminaram a actividade de prevenção de
quedas numa animada aula de grupo, sempre
acompanhados por profissionais da Faculdade de
Motricidade Humana. Isto tudo no último dia da
1ª fase, dia 25 de Março, porque nos domingos

anteriores estiveram presentes estes e outros
profissionais a auxiliar o
bom desenvolvimento
das actividades.
Os embaixadores do
HIGHSPIRIT também
não arredarem pé. Os
actores
Catarina
Gouveia e Pedro
Górgia, juntamente com
os embaixadores de palmo
e meio, participaram em
todas as actividades, espalhando
por todos os participantes boas
energias e muita simpatia.
Agora, terminada esta 1ª fase, já estão a preparar
a implementação da 2ª fase que irá decorrer nos
meses de Junho e Julho, também aos
Domingos. Já sabe, se tem crianças
na família entre os 3 e 10 anos
de idade e mora no Parque
das Nações, ou mesmo não
morando mas frequentando qualquer escola pública
ou privada do Parque das
Nações, inscrevam-se. É
divertimento garantido
para todos.
Mas afinal o que é isto do
HIGHSPIRIT?
O HIGHSPIRIT é um programa de
responsabilidade social que se propõe desenvolver actividades físicas e artísticas para as famílias, tudo gratuitamente. Associado ao mentor do
programa, João Chú, estão uma série de profissionais e entidades que, embora gratuito,
levam todas as actividades com grande seriedade. O objectivo principal é as famílias unirem-se em
momentos únicos e memoráveis, passando por actividades desportivas habitualmente pouco acessíveis e
outras actividades que ‘ensinem’ a brincar, crianças e
adultos. Em 2018 iniciou-se o
programa-piloto no Parque das
Nações sendo um dos objectivos
principais para os anos seguintes
estender para o resto do país. O lema é
‘Somos por Todos’ e não podia ser mais ajustado.
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