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Coro 

 

Coro do Centro Regional do Porto 

Pedro Monteiro (pmonteiro@porto.ucp.pt) 

O Coro é um agrupamento aberto à comunidade académica do Centro Regional do Porto da 

Universidade Católica. Constituído por membros de diversas áreas e formações, tem-se 

apresentado regularmente em diversas actividades da vida académica. O seu objectivo principal 

é a prática coral de diversos repertórios mas tem contemplado igualmente a formação musical e 

cultural dos seus membros. 

Num ambiente descontraído e de grande camaradagem, os ensaios são muito mais do que aulas 

expositivas ou, numa outra perspectiva, momentos de mero convívio. De facto, a performance 

regular é o principal elemento orientador das actividades. Assim, de um pequeno grupo de vozes 

iguais dos Alunos do Programa Mais Saber, o Coro passou a contar com a formação clássica de 4 

vozes, preparando-se agora para o seu primeiro concerto, já no ano de 2019.  

O desafio está lançado e contamos sempre com o ingresso de novos membros. A formação 

musical fica a nosso cargo. 

Horário – 3ª feira, das 14h30 às 16h30 

 

Iniciativas de Voluntariado, Culturais e Espirituais  

 

Unidade para o Desenvolvimento Integral da Pessoa (UDIP) 

Carmo Themudo (cthemudo@porto.ucp.pt) 

A UDIP promove oportunidades de SER + na Católica no Porto, propondo anualmente um 

conjunto de iniciativas em diversas áreas e para diferentes públicos procurando desenvolver a 

dimensão espiritual, de serviço e encontro da e na comunidade académica. 
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Na dimensão de serviço, através da CASO (CAtólica SOlidária), promove todos os anos 

oportunidade de voluntariado em diferentes áreas e para diferentes públicos (apoio às refeições 

para sem-abrigo; programa de leitura a idosos, crianças ou doentes; companhia a pessoas sós; 

atividades com pessoas portadoras de deficiência, entre outras).  

+ informação caso@porto.ucp.pt 

 

 

Natal no Porto: Acolhimento de Estudantes Internacionais e partilha de 

tradições 

 

International Office 

Magda Ferro (mferro@porto.ucp.pt) 

A Católica Porto tem vindo a acolher cada vez mais estudantes estrangeiros e de nacionalidades 

cada vez mais diversa. Por forma a melhor apoiar a integração destes estudantes e conseguir 

oferecer-lhes a melhor experiencia possível, a Universidade desenvolve um conjunto de 

iniciativas de carater cultural, na qual se integra o acolhimento destes estudantes por famílias 

locais no dia 24 e 25 de Dezembro.  

Os objetivos desta iniciativa são, por um lado, acolher estudantes que celebram o Natal, mas que 

(por motivos de diversa ordem) não podem deslocar-se aos seus países de origem para passar o 

Natal com a sua família e que desta forma poderão passar um Natal “em família”, e por outro, dar 

a conhecer as tradições de natal em Portugal a estudantes cujas culturas não celebram o Natal e 

que desta forma podem ter a experiencia da celebração do Natal em Portugal. 

 

 

 

 

 

mailto:caso@porto.ucp.pt
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Programa de Voluntariado Viveiro do Futuro  

 

Grupo de Estudos Ambientais 

Ana Maria Pereira (ampereira@porto.ucp.pt) 

O FUTURO – projeto das 100.000 árvores na Área Metropolitana do Porto nasceu no contexto do 

Centro Regional de Excelência em Educação para o desenvolvimento sustentável (CRE.Porto). O 

projeto é um esforço planeado e coordenado de várias organizações e cidadãos com o objetivo 

de criar e manter áreas de florestas urbanas nativas nesta região, que precisa de enriquecer a 

sua biodiversidade, sequestrar carbono, melhorar a qualidade do ar, proteger os solos e 

contribuir para uma melhor qualidade de vida das pessoas. Por isso resume-se numa palavra 

“FUTURO”, porque não existe futuro sem árvores. 

O território de intervenção do projeto é a Área Metropolitana do Porto (AMP), abrangendo os 17 

municípios: Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Paredes, Porto, 

Póvoa de Varzim, S. João da Madeira, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, Trofa, Vale de Cambra, 

Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. 

As atividades do projeto - em concertação com os parceiros - consistem na identificação de áreas, 

preparação de terrenos, organização de ações de plantação e manutenção abertas aos cidadãos, 

monitorização de resultados, formação e sensibilização, bem como na produção de plantas 

nativas. De 2011 a junho 2018, foram plantadas 106.019 árvores nativas com 16.766 

participações de voluntários (54.340 horas de voluntariado).  

Em 2014, com o apoio do Município do Porto, no âmbito do projeto “Florestas Urbanas Nativas 

(FUN Porto)” é criado o Viveiro do FUTURO. Neste Viveiro foram já produzidas cerca de 70.000 

plantas de 28 espécies nativas (arbóreas e arbustivas). Estas seguirão para as diversas parcelas 

de intervenção do projeto, por toda a Área Metropolitana do Porto, com o objetivo de 

requalificar, promover e conservar a floresta nativa da região.  

 

http://www.100milarvores.pt/
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO | PROGRAMA MAIS SABER UCP 2019/2020 

Descrição Geral Público-alvo: 

Alunos do Programa Mais Saber UCP que nutram interesse em atividades relacionadas com o 

ambiente e a promoção e conservação da floresta nativa portuguesa.  

Atividades a realizar:  

Ações de sementeira e produção de espécies florestais; 

Ações de manutenção, cuidado e monitorização da produção de plantas em viveiro.  

(Nota: os trabalhos necessários podem ser repetitivos ao longo do tempo, mas a experiência tem 

mostrado que as pessoas com o perfil adequado continuam a aprender e a desfrutar da 

experiência em cada sessão.) 

Perfil de Voluntário: 

Interesse na temática ambiental e, em particular, da floresta e da produção de plantas nativas; 

Pró-atividade e capacidade para realização de tarefas que exijam destreza e alguma 

resistência física; 

Gosto por atividades ao ar livre; 

Sensibilidade e destreza para tarefas minuciosas. 

Calendarização do voluntariado: 

No âmbito da participação dos alunos do Programa Mais Saber da UCP, a oferta de 

voluntariado no que respeita à calendarização poderá ocorrer em duas modalidades, 

dependendo do número de inscritos no voluntariado:  

 Inscrição até 5 voluntários: envio do calendário das sessões no Viveiro do FUTURO a cada 

mês, com o compromisso da participação em 1 sessão por mês (3h30 total). Este calendário 

é definido para cada mês, mediante as necessidades de trabalho, bem como a 

disponibilidade da equipa coordenadora.  

 Inscrição entre 5 a 10 voluntários: agendamento de uma ação por mês exclusiva, agendada 

mediante disponibilidade dos horários dos alunos. 

 Será ainda contemplada uma ação (manhã ou tarde) para a totalidade dos alunos do 

Programa Mais Saber 2019/2020 a agendar entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020.  

As sessões de trabalho no Viveiro do FUTURO decorrerão nos seguintes horários: 
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 Sessões no horário da manhã: 9h30 – 12h00 ou  

 Sessões no horário da tarde: 14h00 – 16h30 

Morada / Indicações deslocação: 

Viveiro Municipal do Porto (Rua das Areias, Campanhã - perto do Parque Oriental).  

Transporte público: Linha ZC (sair na paragem “Pego Negro” e caminhar 1 minuto (64m).  

 
Os trabalhos serão sempre acompanhados pela Dra. Ana Maria Pereira (bióloga, colaboradora 

do Grupo de Estudos Ambientais e responsável pela Coordenação Técnica do Viveiro do 

FUTURO) 

 


