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Comunicado de Imprensa 

 

31 de outubro de 2019 

 

 

 

Halloween 2019 será cheio de surpresas e com o dobro dos sustos! 

Atreves-te?! 

 

Pelo segundo ano consecutivo a Lipor irá comemorar o Halloween. Este ano vamos ter o dobro 

das personagens e um percurso mais extenso e cheio de surpresas! Não podes faltar! 

 

No dia 31 de outubro de 2018, comemorou-se pela 1.ª vez o Halloween no Parque Aventura 

e Trilho Ecológico LIPOR. A atividade foi um verdadeiro sucesso com mais de 3.000 pessoas a 

participarem na noite mais assustadora do ano! 

 

Assim, o Parque Aventura e Trilho Ecológico LIPOR preparam-se para receber, hoje dia 31 de 

outubro, mais uma edição do Halloween que assinalará o encerramento da época alta de 2019 

do Parque Aventura da Lipor. 

 

Será criada e encenada uma verdadeira noite de terror ao longo do Trilho. A atividade decorrerá 

entre as 21h30 e as 23h30. Contaremos com muitas personagens para a criação de uma noite 
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assustadora. Serão recreados ao longo do Trilho diferentes ambientes: de fobia, de suspense, 

de comédia, de tensão, superstição, de terror... 

Todos os participantes no evento poderão exorcizar os seus medos e libertar-se no Trilho 

Ecológico. 

 

Mais uma vez a entrada será gratuita! Para participar basta aparecer no dia 31 de outubro, 

entre as 21h30 e as 23h30, no Parque Aventura e Trilho Ecológico e trazer resíduos para 

reciclar (papel/cartão, plástico/metal ou vidro). 

 

Como referido este evento assinalará o término da Época Alta do Parque em 2019, contudo, 

poderás continuar, diariamente, entre as 8h e as 20h, a Percorrer o Trilho Ecológico Lipor e a 

Explorar a sua Biodiversidade! 

 

Estás preparado?! Podes vir fantasiado ou não. A escolha é tua! Uma coisa podemos afirmar, 

os sustos e a diversão estão garantidos! 

 

Atreves-te?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, consulte a área dedicada ao Parque Aventura LIPOR, no nosso Portal 

https://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/parque-aventura-trilho-ecologico/o-que-vai-

acontecer/ 
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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. 

 

 

 


