FAQ

FESTAS DO CONCELHO/2017

_________________________

Noite Branca
2 de setembro de 2017
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Calendário da Noite Branca
A edição de 2017 da NOITE BRANCA ocorre no dia 2 e madrugada do dia 3 de
setembro de 2017, com concertos de música, distribuídos por quatro palcos, entre
variados eventos de animação.
A NOITE BRANCA prevê nesta 4ª edição, uma grande mobilização de pessoas, à
semelhança das edições anteriores, que contou com milhares de aderentes, num evento
que reúne diversas linguagens artísticas e explora a arte contemporânea através da
realização de apresentações cénicas, instalações artísticas e performances musicais,
entre outras, que decorrem simultaneamente em diferentes locais da cidade.

2 de setembro, sábado
Inicio: 19h00 - Desfile NOITE BRANCA (Início na Praça Manuel Guedes, junto à
Câmara Municipal de Gondomar)

3 de setembro, domingo
Fim (previsto): 04h00

Onde posso consultar mais informações sobre a Noite Branca?
Todas as informações, estão disponíveis neste link:
www.cm-gondomar.pt
FacebooK:
https://pt-pt.facebook.com/noitebrancagondomar/
http://pt-pt.facebook.com/CamaraMunicipalGondomar
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O Evento: Noite Branca
O que é a “Noite Branca”?
A NOITE BRANCA é um evento cultural e artístico que ocorre pela quarta vez em
Gondomar e que marca o início das Festas do Concelho 2017.
De cariz gratuito, todos os eventos da NOITE BRANCA realizam-se ao ar livre e em
espaços de livre acesso.
Os aderentes são convidados a vestirem-se de branco e proporcionar a todos um
ambiente de paz, luz e muita alegria.
O conceito, na sua forma atual, foi introduzido em Paris, França, em 2002 e reproduzido
em muitas outras cidades espalhadas pelo mundo, tendo em Gondomar surgido pela
primeira vez em 2014.

Qual a data em que se realiza a Noite Branca?
A NOITE BRANCA realiza-se no próximo dia 2 de setembro, prolongando-se pela
madrugada do dia 3 de setembro.

Onde ocorre a Noite Branca?
Em praças, largos e ruas no centro de Gondomar (S. Cosme).

Existe mais do que um palco?
Sim. Existem quatros palcos para atuações.
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Onde se localizam os palcos?
O Palco D’Ouro é o palco principal e será montado na Praça da República, entre a
rotunda do Bombeiro e o entroncamento com a Rua Bento Jesus Caraça.
O Palco Sons será montado na Rua Monte Crasto, no entroncamento com a Avenida 25
de Abril, junto ao Mafavis.
O Palco Tradições será montado na Rua 25 de Abril, junto à confeitaria Nova Suíça e
ao antigo BANIF.
O Palco Dance Floor será montado no parque de estacionamento da Biblioteca
Municipal de Gondomar, na Avenida 25 de Abril.

Qual o percurso do “Desfile”?
O “Desfile” terá uma extensão de 1.510 metros, iniciando-se na Praça Manuel Guedes,
frente à Câmara Municipal de Gondomar, subindo depois a Rua 5 de Outubro,
contornando o edifico “Mafavis”. Prossegue pela Rua Monte Crasto, virando na Avenida
25 de Abril, descendo depois em direção à Biblioteca Municipal de Gondomar. Na
rotunda junto à Biblioteca Municipal segue pela esquerda em direção à Igreja Matriz. Aí,
o desfile prossegue pela Rua da Igreja em direção ao Largo do Souto. A partir daí o
elétrico continua o seu percurso, passando pelos eventos que a partir das 21h00
ocorrerão em diversos pontos da cidade, em que cada um poderá selecionar os da sua
preferência.

Existem estabelecimentos e locais para refeições?
Sim. Para além dos restaurantes e cafés, estará também disponível uma zona de
restauração na Praça da República, bem como existirão bares das várias associações
do município de Gondomar distribuídos ao longo das ruas e praças definidas para a
Noite Branca.
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Onde posso ver a planta da Noite Branca?
Está disponível a partir deste link: www.cm-gondomar.pt

Organização
Como entro em contato com a organização?
Pode entrar em contato através de um dos seguintes meios:
• Morada: Praça Manuel Guedes, 4420-193 GONDOMAR
Telefone: + 351 224 660 500
Fax: + 351 224 660 566;
• Correio eletrónico: geral@cm-gondomar.pt

Se eu me sentir mal, quem me pode ajudar?
A segurança na organização de eventos desta natureza é um dos fatores primordiais
para assegurar o seu sucesso. Para tal estarão presentes as entidades competentes
nesta matéria.
Deverá, assim, dirigir-se a um elemento das forças de segurança mais próximo, que
contactará o responsável Safety e de Security, sendo de imediato despoletados os
meios adequados.
Os eventos contarão com um Posto de Comando Operacional e um Posto de Primeiros
Socorros (localizados no espaço exterior da Escola Básica do Souto, na Praça da
República), ambulâncias estrategicamente preposicionadas e Equipas Táticas de
Assistência Pré-Hospitalar (ETAPH), que circularão apeadas e munidas de mala de
primeiros socorros. Poderão ser também ativados os habituais meios de emergência,
através do número 112.
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Mobilidade
A circulação de peões também será afetada?
Sim. Para a NOITE BRANCA são esperadas milhares de pessoas, pelo que surgirão
alguns constrangimentos com o agrupar das mesmas. As restrições maiores são para os
automobilistas que terão o trânsito proibido nos locais onde decorrem os eventos.

Como devem as pessoas de mobilidade reduzida
condicionada sair de casa? (Acamados/paraplégicos/tetraplégicos, …)

e

Para situações programadas e durante os períodos de cortes de trânsito, devem
informar da situação por correio eletrónico, explicando a situação/motivo da exceção,
indicando a matrícula da viatura e rua a que necessitará aceder bem como o número de
telefone de contacto (preferencialmente móvel).
Esta informação deve ser enviada para pmunicipal@cm-gondomar.pt e eventualmente
em cc para geral@cm-gondomar.pt.

Está previsto parqueamento reservado a pessoas com
mobilidade reduzida?
Sim. Os condutores com mobilidade reduzida e com cartão de estacionamento para
pessoas com deficiência que só é atribuído a quem seja portador de deficiência motora,
ao nível dos membros superiores ou inferiores, de caráter permanente e de grau de
incapacidade igual ou superior a 60%, ou de multideficiência profunda, com grau de
incapacidade igual ou superior a 90%, validada por atestado médico de incapacidade
multiuso, terá lugar de estacionamento reservado nos seguintes locais:
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Praça Luís de Camões em frente à Escola Básica Monte Crasto (4 lugares);

Coordenadas:
41°08'26.00"N / 8°32'3.78"W

Parque de estacionamento nas traseiras da Biblioteca Municipal de Gondomar, com
entrada pela Rua José Cardoso Pires (4 lugares);

Coordenadas:
41°08'13.85"N / 8°32'2.58"W

Rua da Aldeia Nova (4 lugares):

Coordenadas:
41°08'10.58"N / 8°31'45.15"W
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Quais os transportes públicos que serão disponibilizados?
2 de setembro, sábado, a partir das 18h00 até às 04h00
STCP: Serviço de Transportes Coletivos do Porto
Linha 800: Percurso compreendido entre o Bolhão e o Largo do Souto
Os autocarros vindos do Bolhão terminam o seu percurso na Avenida Oliveira
Martins, invertendo a marcha na rotunda do ourives e iniciando o percurso inverso
em direção ao Bolhão. A linha tem o seu término e inicio frente ao “Lidl”.
Dado a grande afluência de aderentes que se estima participarem na Noite Branca,
a linha 800 dos STCP estará a funcionar até às 04h00 da madrugada.
Mais informações através da Linha Azul 808200166 / 226158158 e em www.stcp.pt

ETG: Empresa de Transportes Gondomarense
Devido às restrições ao trânsito, todas as linhas que passam nas vias com corte de
trânsito previsto (abaixo discriminadas) sofrem alterações.
Mais informações através do telefone 224853250 e em www.gondomarense.pt.

Quais os constrangimentos para a circulação automóvel?
A partir das 07h00 do dia 1 de setembro até às 14h00 do dia 3 de setembro o trânsito será
proibido nos seguintes locais:
Na Praça da República, entre o entroncamento com a Rua Bento Jesus Caraça e o
Caminho de Pedregal, onde ficará instalado o Palco D’Ouro.
Este período mais alargado é no sentido de garantir a montagem e desmontagem do
Palco D’Ouro.
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A partir das 14h00 do dia 1 de setembro até às 14h00 do dia 3 de setembro o trânsito será
de condicionado nos seguintes locais:
Rua Monte Crasto, no entroncamento com a Avenida 25 de Abril, junto ao Mafavis.
Este período mais alargado é no sentido de garantir a montagem e desmontagem de um
palco que irá ocupar uma parte da via de circulação automóvel.

A partir das 14h00 do dia 2 de setembro até às 14h00 do dia 3 de setembro o trânsito será
condicionado nos seguintes locais:
Rua 25 de Abril, junto à confeitaria Nova Suíça e ao antigo BANIF.
Este período mais alargado é no sentido de garantir a montagem e desmontagem de um
palco que irá ocupar a via de circulação automóvel.

Das 18h00 até às 20H00 do dia 2 de setembro, será condicionado o trânsito no interior da
zona delimitada pelos seguintes arruamentos:
Praça Manuel Guedes;
Rua 5 de outubro
Rua 25 de Abril, desde o entroncamento com a Rua 5 de Outubro até à rotunda junto ao
edifício Mafavis.
Este período de restrições na circulação rodoviária é no sentido de garantir a passagem
do desfile, com início previsto para as 19h00.
Assim que o mesmo entrar na Rua Monte Crasto, se as condições de segurança o
permitirem, é retomada a circulação rodoviária nestes arruamentos.
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A partir das 18h00 do dia 2 de setembro até às 04H00 do dia 3 de setembro, será proibido o
trânsito no interior da zona delimitada pelos seguintes arruamentos:
Rua Monte Crasto;
Rua Padre Andrade e Silva, no troço compreendido entre a Av.ª Oliveira Martins e a Rua
da Igreja;
Rua da Igreja;
Praça da República;
Largo de Santo António;
Rua Bento Jesus Caraça;
Rua Doutor António Ferreira Borges, no troço compreendido entre o Caminho Pedregal e
a Rua 25 de Abril;
Avenida 25 de Abril;
Rua 25 de Abril.
Desde o entroncamento da Praça da República com a Rua Bento Jesus Caraça e a Rotunda
do Bombeiro, sentido Poente/Nascente, o trânsito será de sentido proibido com início
previsto para as 14h00 do dia 1 de setembro até às 1400 do dia 3 de setembro, onde
ficará instalado o Palco D’Ouro.
Eventualmente os condicionamentos de trânsito previstos, poderão ser reduzidos ou
alargados na sua extensão e duração, conforme as condições de segurança o determinem.

A partir das 14h00 do dia 1 de setembro até às 04H00 do dia 3 de setembro, será proibido o
estacionamento no interior da zona delimitada pelos seguintes arruamentos:
Rua Monte Crasto;
Rua Padre Andrade e Silva, no troço compreendido entre a Av.ª Oliveira Martins e a Rua
da Igreja;
Rua da Igreja;
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Praça da República;
Largo de Santo António;
Rua Bento Jesus Caraça;
Rua Doutor António Ferreira Borges, no troço compreendido entre o Caminho Pedregal e
a Rua 25 de Abril;
Rua 25 de Abril.
Desde o entroncamento da Praça da República com a Rua Bento Jesus Caraça e a Rotunda
do Bombeiro, sentido Poente/Nascente, o trânsito será de sentido proibido com início
previsto para as 14h00 do dia 1 de setembro até às 1400 do dia 3 de setembro, onde
ficará instalado o Palco D’Ouro.

Eventualmente os condicionamentos de trânsito previstos, poderão ser reduzidos ou
alargados na sua extensão e duração, conforme as condições de segurança o determinem.

A partir das 09h00 do dia 2 de setembro até às 04h00 do dia 3 de setembro será proibido o
estacionamento no interior da zona delimitada pelos seguintes arruamentos:
Avenida 25 de Abril.

A partir das 18h00 do dia 2 de setembro até às 04h00 do dia 3 de setembro:
A postura localizada no Largo de Santo António, será deslocalizada para a Praça da
Republica, junto à rotunda do bombeiro.
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As posturas de Táxis sofrem alguma alteração?
Sim. A partir das 19h00 do dia 2 de setembro até às 04h00 do dia 3 de setembro:
A postura localizada no Largo de Santo António, será deslocalizada para a Praça da
República, junto à rotunda do bombeiro.

Dicas/Sugestões
Deixamos aqui algumas dicas e sugestões para tornar a sua presença, uma experiência
ainda mais agradável e positiva.

Condução para Gondomar
A cidade de Gondomar é servida em termos de transportes públicos. Para aceder junto
do itinerário onde acontecem os eventos inseridos na NOITE BRANCA, recomendamos
que utilize a rede de transportes públicos, uma vez que o estacionamento poderá estar
condicionado, prevendo-se uma grande afluência de pessoas. Deixe o seu carro em
casa.
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Se vier de carro para Gondomar, onde posso estacionar?
Se vier pela A43 no sentido Porto Gondomar e sair na saída nº 5 com indicação
Gondomar, ou se vier no sentido oposto de Medas para Gondomar e sair na saída nº 7
com indicação Gondomar, tem disponíveis vários parques de estacionamento, como os
do Pavilhão Multiusos, o parque de estacionamento junto ao Parque de Merendas dos
Castanheiros e no Mercado Municipal de S. Cosme.

Use calçado confortável
Como pode ter de andar algum tempo para aceder aos variados eventos e mesmo
participar no desfile, recomendamos que utilize calçado confortável, como ténis ou
sapatos baixos.

Traga a máquina fotográfica e de filmar
Para ficar com um registo da sua presença nos eventos por si selecionados, use estes
equipamentos para captar as melhores imagens.
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Chegue atempadamente
Para poder desfrutar dos eventos que a NOITE BRANCA lhe oferece, desloque-se
atempadamente, a fim de localizar e chegar fácil aos respetivos locais.

Outras questões
Relativamente a questões pertinentes e que não se encontrem respondidas nas FAQ
podem ser remetidas para geral@cm-gondomar.pt.
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