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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 5 de julho de 2017 

 

 

 

SEMENTE espalha Magia 

na Ala Pediátrica do IPO do Porto 
 

Amanhã, dia 06 de julho, pelas 15h00, a SEMENTE – Associação de Voluntários LIPOR, 

com o apoio da ACREDITAR – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro e 

do Mágico Daniel Guedes, irá à Ala Pediátrica do IPO do Porto espalhar magia pelas 

crianças que lá se encontram em tratamento oncológico. 

 

A convite da SEMENTE, o Mágico Daniel Guedes vai promover um pequeno 

espetáculo privado de magia para estas crianças. Vai, também, dinamizar um 

workshop para ensinar os pequenos aprendizes a realizar alguns truques. 

 

No final, vão ser distribuídos baralhos de cartas para que as crianças possam pôr em 

prática os conhecimentos adquiridos e serem elas próprias Mágicas! 

Com o envolvimento de todos - crianças, pais, voluntários, profissionais de saúde – 

espera-se que, por momentos, o IPO se “vista” de ilusão, cor e muita satisfação! 
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Sobre a SEMENTE 

 

A SEMENTE – Associação de Voluntários LIPOR, é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social (IPSS), cuja atuação passa por promover o bem-estar social da comunidade, através da 

realização de ações, campanhas e eventos ligados ao Voluntariado, Solidariedade e Apoio 

Social. 

A Associação, que projeta os sonhos de quem mais precisa, conta com a participação de cerca 

de 135 Voluntários, Colaboradores da LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de 

Resíduos do Grande Porto e respetivos familiares. 

A SEMENTE promove a sua atuação nos 8 Municípios associados da LIPOR – Espinho, 

Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. 

 

 

 

 
 

 

Sobre a LIPOR 

 

A LIPOR é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos 

produzidos pelos Municípios associados: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa 

de Varzim, Valongo e Vila do Conde. 

A LIPOR trata anualmente cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos produzidos por 

1 milhão de habitantes. Sustentada nos modernos conceitos de gestão de RU, a LIPOR 

desenvolveu uma estratégia integrada de valorização, tratamento e confinamento dos RU, 

baseada em três componentes principais: Valorização Multimaterial, Valorização Orgânica e 

Valorização Energética, complementadas por um Aterro Sanitário para receção dos rejeitados 

e de resíduos previamente preparados.  

Ao assumir de forma clara que a gestão de resíduos é realizada na ótica do recurso, a LIPOR 

firma todos os esforços na sua valorização mais adequada, abordagem esta que tem por base 

a projeção de um modelo circular de negócios, e é sustentada por projetos demostrativos 

das práticas circulares de suporte. A atuação da Organização permite consolidar um 

posicionamento que se preconiza pela criação de valor no ciclo produtivo, caracterizado pela 

reintrodução do “resíduo” como “recurso” na cadeia de valor. 

A nível nacional, a LIPOR pretende ser impulsionadora da temática da Economia Circular, 

através da partilha de novas estratégias e procura de soluções mais eficazes. 
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Sobre a Mágico Daniel Guedes 

 

Daniel Guedes é atualmente mágico residente e co-apresentador no programa "À Conversa 

Com Ricardo Couto" do Porto Canal. 

 

A oferta de uma caixa de magia aos 8 anos de idade foi o ponto de partida para o que, anos 

mais tarde, viria a ser o seu futuro profissional. 

Com algumas centenas de espetáculos realizados de norte a sul do país, a sua carreira conta 

também com várias participações televisivas, nomeadamente uma rubrica semanal no 

programa “À Conversa Com Ricardo Couto” do Porto Canal, diversas presenças no programa 

“5 Para A Meia-Noite” da RTP, com Luís Filipe Borges, bem como participações no programa 

“Somos Portugal” da TVI, com Fátima Lopes e Nuno Eiró, programa “SIC 10 Horas”, com 

Fátima Lopes, entre muitos outros. 

 

Mais informações: www.facebook.com/danielguedesdg/ 

 

http://www.facebook.com/danielguedesdg/

