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Game Day traz Festival Nacional de Robótica 
ao Multiusos de Gondomar 
Nos dias 27 e 28 de abril, o 
Multiusos de Gondomar volta 
a acolher o Game Day Gondo-
mar, uma iniciativa organi-
zada pelo Município, que este 
ano estará associada ao Festi-
val Nacional de Robótica. 

No final deste mês, os últimos jogos do 
mercado, mais de 20 consolas e simulado-
res, jogos e consolas dos anos 80 e 90 e uma 
área de realidade virtual vão estar em des-
taque na nave central do Pavilhão Multiu-
sos de Gondomar. 
Desta forma, durante dois dias, 27 e 28 de 
abril, entre as 10h e as 19h, será possível 
participar no maior festival de jogos de 
Gondomar, que este ano se realizará em 
simultâneo com o Festival Nacional de 
Robótica, iniciativa promovida pela Socie-
dade Portuguesa de Robótica, Faculdade 
de Engenharia da Universidade do Porto 
e Instituto de Engenharia de Sistemas e  

Computadores, Tecnologia e Ciência. 
"A grande novidade é que aproveitamos a 
proposta do Festival Nacional de Robótica 
ser em Gondomar para podermos integrar 
o Game Day, de forma a poder ampliá-lo. O 
evento irá passar a decorrer na Nave Cen-
tral, e não na Sala D'Ouro como nas outras 
edições. Deste modo, os dois eventos saem 
a ganhar. Apesar de terem públicos-alvo di-
ferentes, podem interagir em diversos mo-
mentos", destaca Sandra Almeida, vereadora 
responsável pelo pelouro da Juventude do 
Município de Gondomar. 
Por sua vez, António Moreira, porta-voz da 
organização do Festival Nacional de Robó-
tica, considera que a estreia desta iniciativa 
em Gondomar trará ao Multiusos "milhares 
de visitantes", aficionados pela competição de 
robôs autónomos. 
"Foi o primeiro ano que nos lembramos de 
realizar o Festival no Multiusos. É um edi-
fício bastante moderno e com boas instala-
ções, bons acessos e isso é importante para 
nós. Vamos assistir a provas complexas para 
alunos do ensino superior. A nossa ideia é 
sempre transmitir a ciência e atrair os jovens 
para a engenharia, porque esta área é muito  

universal", explica o professor da Faculdade 
de Engenharia da Universidade do Porto. 
Até ao fecho desta edição está confirmada 
a presença de 110 equipas e cerca de 600 
participantes no Festival Nacional de Ro-
bótica. 
Já Sandra Almeida, em relação ao Game 
Day, considera que "a iniciativa tem vindo  

a ganhar cada vez mais reputação e conta 
sempre com um público transgeracionar 
"Este evento pode ser um programa fami-
liar, devido à sua oferta diversificada para 
todas as idades. É um evento de entrada 
gratuita, graças ao apoio do Município, 
que pretende promover e dar a conhecer 
aos jovens as novas tecnologias", conclui.. 
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Quinzena da Economia congrega 
Expo Gondomar e Ourindústria 
num mega evento 
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A MAIOR REDE IMOBILIÁRIA DO MUNDO, 

CENTURY 210 TAMBÉM EM RIO TINTO! 
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Sociedade 
Tiago Toratro é o protagonista 
da rubrica "Gondomarenses lá 
Fora" 

Pág .6 

Multiusos recebe Festival 
Nadonal de Robótica nos dias 
27 e 28 de abril 
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reglogil 
Slimmy em discurso direto 
após o lançamento do 4.. 
trabalho de estúdio 

"Teria todo o gosto em atuar 
para os gondomarenses" 
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Política 
Resíduos perigosos: tribunal 
absolveu os seis acusados 
pela deposição dos materiais 
tóxicos 
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Desporto 
Ataense pronto para 
receber relvado 
sintético há muita 
desejado 
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VIVA  fin  CIDADE 
Visite-nos  em:  www.vivacidade.org  -  E-mail: geraltrvivaddade.org  

MANGO 

79€ 
LENTES INUMAS 

PAROU nascere. laje 420 
ENIPPIIIUM PIAU leia 101 


