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Comunicado de Imprensa 

 

Baguim do Monte, 4 de maio de 2018 

 

 
 

O Parque Aventura Lipor está maior e reabre as suas portas, 

este fim-de-semana, para a época de 2018 

 

Neste fim-de-semana, no dia 5 de maio, pelas 17:30 horas será marcada a abertura 

oficial deste espaço com uma “Caminhada pelo Parque Aventura e Trilho Ecológico 

Lipor”. 

 

Para esta época que agora se inicia a maior novidade é o Trilho Ecológico da Lipor, um 

trilho interpretativo que acompanha as margens do Rio Tinto e que permite que o 

circuito pedonal do Parque tenha, agora, mais de 4 km. 

A construção deste Trilho Ecológico, integrado na Estratégia de promoção da 

Biodiversidade da Lipor, visa aproximar a Comunidade ao rio Tinto, protegendo-o e 

devolvendo-o à população. 

 

Venha percorrer o Trilho e conhecer e desfrutar do rio Tinto! 

 

Sendo uma premissa do espaço e das atividades do Parque Aventura o exercício físico, 

e consequentemente o bem-estar e a qualidade de vida, vamos ter, para já, mais duas 

novidades diretamente ligadas ao Exercício Físico! 
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Por um lado, irá estar disponível durante todo o período de abertura do Parque (de 

maio a outubro) um Personal Trainer que o irá ajudar a praticar exercício da melhor 

forma possível e num formato adequado à sua própria condição física. 

 

Este Personal Trainer estará no Parque todas as quintas-feiras e sábados, das 18:00h 

às 20:00h e ajudará todos os que o procurem com dicas, planos de treino e dúvidas 

que possam ter. 

 

Ao mesmo tempo está em fase final de instalação uma bateria de equipamentos de 

exercício de exterior que em conjunto criarão uma área dedicada ao Treino de Força. 

Estes equipamentos permitirão aos que fizerem os percursos de corrida ou pedonais, 

e a todos que o queiram, a realização de exercícios complementares de força e 

localizados contribuindo para a sua boa forma física. 

 

Venha à festa de abertura, participe na caminhada e aproveite para conhecer o 

Personal Trainer do Parque Aventura. E ainda recebe uma t-shirt*! 

 

Aqui fica, também, o programa completo das atividades para o mês de maio: 
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E não se esqueça, a sua entrada custa tanto como reciclar, ou seja, nada! Traga apenas 

papel e cartão, embalagens de plástico, metal ou vidro separados. 

 

 

 

* oferta limitada ao stock existente 
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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. 

 

 

 

 

Sobre o Parque Aventura 

 

O Parque Aventura é um espaço ao ar livre de promoção da atividade física, da alimentação 

saudável, do respeito pelo ambiente e de socialização - formação integral do indivíduo e está 

localizado nas instalações da Lipor em Baguim do Monte - Gondomar e Ermesinde - Valongo. 

 

Este espaço nasceu do projeto de selagem, recuperação e valorização ambiental e 

paisagística do espaço do Antigo Aterro Sanitário de Ermesinde/Baguim do Monte. O antigo 

Aterro Sanitário localizado nos terrenos anexos à Central de Valorização Orgânica, ao Centro 

de Triagem e às Plataformas de Triagem da Lipor tem uma área de cerca de 19 ha e rececionou 

desde 1970 grande parte dos resíduos urbanos dos Municípios associados da LIPOR. 
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Este projeto previu a implementação um sistema de monitorização constituído por um sistema 

de captação e drenagem de lixiviados; um sistema de drenagem pluvial superficial e um sistema 

de captação e drenagem de gases, permitindo a criação de um espaço lúdico, de lazer e 

formação que pode ser utilizado pela população do Grande Porto – o PARQUE AVENTURA 

LIPOR. 

 

O Parque Aventura estará aberto aos fins de semana entre os meses de maio e outubro das 

10:00h às 20:00h, com diversas atividades a acontecer no Parque Aventura e Trilho Ecológico 

que encontrará aqui o que procura! Desde o Parque Radical, ao Circuito de Arborismo, 

passando pelo Campo de Minigolfe até aos Circuitos Pedonais, de Corrida e de Bicicleta o 

Parque Aventura está pronto para o receber! Aproveite o parque ao Máximo! 

 

 

 


