
Vagas limitadas - I prévia nscrição obrigatória

PA  | 2RTILHAR  JUNHO
Jornadas técnicas «Parque das Serras 
do Porto - o conhecimento como 
ferramenta de gestão»
Organização: Associação de Municípios Parque das Serras do Porto e 
Municípios de Gondomar, Paredes e Valongo

Auditório Dr. António Macedo - VALONGO| 14h00-16h30

14h00 | SESSÃO DE ABERTURA

José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara de Valongo e do Conselho 
Executivo do Parque das Serras do Porto

PROGRAMA

Alexandre Almeida, Presidente da Câmara de Paredes

Cláudia Vieira, Vereadora da Câmara de Gondomar

14h30 | COMUNICAÇÕES

14h30 | Avaliação ecológica das linhas de água das Serras do Porto             
Sara Antunes – Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

14h45 | Requalificação ribeirinha do Ferreira e Sousa - Laboratórios Rios+          
Pedro Teiga – E.Rio 

15h00 | Rede de monitorização de anfíbios e répteis do Parque das Serras  
Luís Machado – Associação Portuguesa de Herpetologia

Passeio fotográfico, com orientação 
de Renato Lainho

16h00 | APRESENTAÇÃO DO LIVRO COMEMORATIVO DOS 5 ANOS DA 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO

15h15 | Avaliação do estado atual do conhecimento sobre invertebrados do 
Parque das Serras do Porto                                                                                   
Sónia Ferreira – CIBIO-InBIO/UP

15h30 | Estudo de Sensibilidade Visual                                                         
Gonçalo Andrade - Xscapes

continua

» ‘Jogos Pedagógicos - Ciência e Ambiente’, em articulação com o Clube 
Ciência Viva na Escola
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Dinamização dos jogos pedagógicos "À descoberta do Parque das Serras do 
Porto" e "À descoberta do Ambiente", por alunos do 12º ano, para colegas do 
7º ao 12º ano.

15h45 | Debate
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[ ]Comunidade escolar de Gondomar

Vagas limitadas - I  prévianscrição  obrigatória

Ações  escolas integrantes  Clube das Escolas do Parque das 
Serras do Porto

dinamizadas por do
, direcionadas essencialmente à comunidade educativa.

Vale do rio Ferreira 8 0 - 0 | 0 h 0 12h 0

Organização: Associação de Municípios Parque das Serras do Porto

Agrupamento de Escolas de Rio Tinto 3 - Escola Secundária de 
Rio Tinto

Destinatários: comunidade, com interesse em fotografia de natureza

Aproveite esta oportunidade e parta à 
(re)descoberta d Paisagem Protegida 
Regional !

a 
 Parque das Serras do Porto

Como surgiram os «Encontros 
com o Parque»?

O evento «Encontros com o Parque» resultou do 
processo participativo de elaboração do Plano de 
Gestão do Parque das Serras do Porto, que decorreu 
entre fevereiro e junho de 2018 e envolveu  de 
duzentas pessoas, tendo como objetivo reunir num 
mesmo programa as ações propostas pelos 
intervenientes. A  edição teve lugar a 30 de 
junho e foi realmente extraordinário o 
envolvimento cívico em torno da valorização dest

cerca

primeira
de 2018 

a 
paisagem protegida regional.

Nesta .ª edição, mais uma vez4  e embora condicionado 
pela pandemia, o programa foi desenhado de forma 
participativa, reunindo e articulando as sugestões  
forças vivas que muito têm contribuído para a 
construção deste projeto comum.

de
locais 



Sessão .online

» Mostra de cartazes (inclusive sobre insetos)

» Dinamização de ‘Jogos no Parque’

» Apresentação de peça de teatro original, motivada pelo Dia Mundial da Abelha

[ ]Comunidade escolar de Valongo

Agrupamento de Escolas de Campo

» Exposição de pósters científicos sobre insetos (8.º ano - Ciências da Natureza)

18h00 - Abordagem ao Parque das Serras no Bioblitz de 
Serralves, na sessão ‘Os municípios Lipor e a Biodiversidade’

» Exposição ‘Desenhar os insetos das Serras’ (2.º e 3.º ciclos - Ciências da Natureza e 
Educação Visual)
» Concurso ‘Recriar os insetos das Serras’, em articulação com o Clube do Ambiente 
(Pré-escolar ao 3º ciclo): exposição dos trabalhos a concurso

» Workshop de construção de ‘Hotel de insetos’ para colocar nos jardins da escola, 
em articulação com o Projeto Ambiente

» Materiais e registos de atividades nas escolas do Agrupamento
» Divulgação do Projeto Etwinning ‘Insects around school’

» Visualização de vídeo do Parque
» Caminhadas em torno da escola, alusivas ao Parque, envolvendo as várias turmas

» ‘Vamos Cuidar do Planeta, começando no Parque das Serras do Porto’ - propostas 
de intervenção 

Agrupamento de Escolas de Sobreira - Escola Básica de Recarei

» Exposição de textos criativos ‘Se eu fosse um inseto…’, em articulação com a 
Biblioteca Escolar, e observação de espécimes de insetos lupa (3.º e 4.º anos)à 

» Construção de cocas sobre insetos das Serras (bilingue)

Agrupamento de Escolas de Valongo

Pretende-se que os jovens disponham das ferramentas necessárias a uma 
caracterização básica da qualidade dos cursos de água. No âmbito de uma cidadania 
responsável, irão realizar uma ação de plogging durante um pequeno percurso junto 
à margem do rio Simão e sinalizar a presença de espécies invasoras através da 
aplicação Invasoras.pt. As atividades culminarão com uma breve análise da 
qualidade da água do rio junto ao Parque da Cidade de Valongo.
Colaboração da ASPEA/Projeto Rios.

E ainda

» Atividades sobre a biodiversidade em contexto de sala de aula

» ‘Ecossistemas ribeirinhos, as invasoras andam por cá?’

Mais informações em https://bioblitz.serralves.pt.

Destinatários: comunidade (> 8 anos)
Organização: APRISOF

Senhora do Salto | 21h00

..................................
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MANHÃ - 10h00

Lançamento da Web App da Rede de 
Percursos Pedestres
Caminhada pelo Trilho de Belói
Pavilhão Gimnodesportivo do Ramalho - GONDOMAR
Destinatários: equipas municipais e comunicação social

TARDE - 16h30

Música Terra - Concerto participativo 
pelos coros Makawee e Yarukma, da 
associação Novaterra
Parque de lazer da Senhora do Salto, Aguiar de Sousa - PAREDES
Destinatários: comunidade
Vagas limitadas - I prévia nscrição obrigatória

Lançamento da Exposição itinerante 
‘Traços de Biodiversidade’

Vagas limitadas - I prévia nscrição obrigatória

[Atividades em paralelo]

Organização: Município de Valongo e CRE.Porto/FUTURO
Controlo de plantas invasoras - descasque de acácias

Destinatários: comunidade (> 18 anos)
Parque de lazer da Santa Justa | 09h30-12h00

21h00 - À descoberta da bioluminescência e dos sons no 
Parque das Serras do Porto

Rio Sousa | 10h00-12h00

Caminhada pelo Corredor Ecológico e Trilho do Castelo

Ação de  nas margens dos rios Simão e Ferreiraplogging

Organização: APRISOF

Organização: Alto Relevo - Clube de Montanhismo

Organização: APRISOF

Tarde aberta no Centro Hípico de Valongo / Batismo equestre

Parque de lazer da Senhora do Salto | 14h00

» Museu Mineiro de São Pedro da Cova (935 663 998)

Destinatários: comunidade

Destinatários: comunidade

Vagas limitadas - I prévia nscrição obrigatória

Parque de lazer da Senhora do Salto | 14h30-16h30

Serras de Santa Justa e Pias | 09h30 - 12h00

Parque de estacionamento da Azenha | 14h00

Exposição “Ciência Cidadã”

Vagas limitadas - I prévia nscrição obrigatória

Parque de lazer da Senhora do Salto | 14h00-17h00

no âmbito do projeto «HÁ RIO E MAR, HÁ LIXO PARA TRANSFORMAR»

Organização: Centro Hípico de Valongo

C de  | 14h00-16h00entro Hípico Valongo, Campo

Controlo de espécies invasoras no Salto

Destinatários: comunidade (> 8 anos)

Ao visitar um dos seguintes espaços no dia 5 de junho teremos 
muito gosto em oferecer-lhe um brinde das Serras do Porto

Vagas limitadas - I prévia nscrição obrigatória

Vagas limitadas - I prévia nscrição obrigatória

Destinatários: comunidade

Caminhada pelo Trilho de Alvre

Parque de lazer da Senhora do Salto | 15h45
Vagas limitadas - I prévia nscrição obrigatória

Destinatários: comunidade

Org.: Município de Valongo e LIPOR, com participação dos Escuteiros de Valongo

Ação de recolha de resíduos nas margens do rio Sousa
Organização: APRISOF, com a colaboração do Município de Gondomar e participação 
dos membros da associação e respetivas famílias

Paddle na ribeira de Santa Comba

Organização: Município de Paredes

Organização PARJOVEM

Destinatários: comunidade

nota: visita sujeita às medidas em vigor em cada espaço; limitado ao stock disponível

E ainda 

» Quinta do Passal (932 002 661)

Agrupamento de Escolas de Cristelo

[ ]Comunidade escolar de Paredes

» Performances temáticas (5A, 5C, 5E e 6D)

Agrupamento de Escolas de Santa Bárbara - Fânzeres

» Exposição de artes plásticas no âmbito do Concurso de Literatura e Artes Plásticas 
‘Vamos descobrir o jardim da escola’

» Exposição itinerante ‘Linhas de água e alterações climáticas’

» Exploração dos charcos escolares no âmbito do projeto ‘Charcos com vida’

» MAAL - Multiatividades de Ar Livre Adaptadas no Parque

» Exposição Virtual ‘Artsteps’
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» Exposição virtual de trabalhos sobre o Parque das Serras do Porto realizados no 
âmbito de um DAC (ver https://padlet.com/jorgenunes514/SerrasdoPorto)

» Plantas Bolbosas nas Serras (1° ciclo)

» Laboratórios das Serras do Porto na escola (3 escolas)

Informação atualizada e inscrições (sujeitas a confirmação)
www.serrasdoporto.pt | facebook.com/serrasdoporto
[programa passível de atualização]
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