
FAMILY LAND – SETEMBRO AO RUBRO EM CASCAIS  

NUM EVENTO PARA TODAS AS FAMÍLIAS  

Pedro Lima e Anna Westerlund são os Embaixadores da Family Land – evento lúdico 

destinado a TODOS os elementos de TODAS as famílias, que decorrerá nos dias 19 e 

20 de setembro no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais. 

Com ingressos a muito baixo custo que incluem uma vasta oferta gratuita para todas 

as idades, a Family Land promete dois dias cheios de animação para miúdos e graúdos 

e espera milhares de pessoas nesta sua segunda edição.  

O evento, que conta com o apoio da Câmara de Cascais, oferece mais de 30 atividades 

gratuitas: desde insufláveis, laser tag, paintball, airsoft e segways, passando por 

passeios a cavalo, modelagem e pintura, ateliers de cozinha, aulas de dança, family 

team challenges, concursos para pais e filhos e muitas outras atividades, incluindo no 

sábado, ao fim da tarde, o concerto dos Aurora!  

Na área do desporto, muitas modalidades estarão presentes, como futebol (que na 

edição passada contou com a participação de Simão Sabrosa para uns bons passes de 

bola), rugby, volley, esgrima, golf e padel, entre outras.   

Promovida pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, a Family Land teve a 

sua 1ª edição em 2014 no mesmo local, e contou com a participação de mais de sete 

mil pessoas. Para Ana Cid Gonçalves, secretária geral da APFN, “o sucesso desta grande 

festa está na vasta de oferta de animação a muito baixo custo, proporcionando às 

famílias atividades a que dificilmente teriam acesso”.  

Este é um evento que veio para ficar, num espaço de boas acessibilidades e com 

condições únicas para a realização de multiatividades em segurança, para todas as 

idades. Para além disso, a participação de mais de 50 marcas reforça o dinamismo do 

evento, com atividades interativas e serviços: transportes, saúde (rastreios incluídos), 

utilitários, etc. 

Estar associado a esta iniciativa não é apenas aderir a um projeto de responsabilidade 

social de valor inequívoco – “Investir na Família, Construir o Futuro”; é também poder 

embarcar numa aventura ímpar de alegria, inovação e empreendedorismo e poder 

transmitir esta energia a muitos mais.  

Os bilhetes estão já à venda no site da APFN, brevemente estarão ainda disponíveis na 

ticketline e na bilheteira, nos dias do evento. 
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