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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento descreve as atividades realizadas pela AVE – Associação Vimaranense 

para a Ecologia em 2012, cuja “linha de voo” foi aprovada na Assembleia Geral de 27-01-2012. 

Além do relatório de atividades, incluem-se também neste documento o relatório de contas 

relativo ao exercício de 2012 e o parecer do Conselho Fiscal. 

O ano em análise foi marcado pela realização da Capital Europeia da Cultura Guimarães 2012 

(CEC 2012), cuja programação condicionou a atividade da AVE. Não obstante, as atividades 

realizadas pela AVE tiveram boa adesão de participantes e colaborámos, aliás, em várias 

atividades promovidas pela CEC 2012, nomeadamente o BIKE.POP / Bike lounge e oficina 

aberta, no Mercado Municipal, o projeto “Isto é uma praça!”, na zona de Couros, e a mostra 

associativa “Associações ao Coreto!”. 

Das atividades inicialmente planeadas, foram realizadas mais de ¾ dessas atividades. Ficaram 

por realizar 3 atividades (discussão pública do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do AVE 

e conferências sobre espaços verdes e sobre resíduos e reciclagem) e foram adiadas 2 

atividades para 2013 (colaboração no documentário sobre a ribeira de Couros e segunda 

edição das Ecorâmicas). Foram ainda realizadas diversas atividades que não estavam previstas 

inicialmente, algumas das quais tiveram uma adesão significativa, como o percurso “A AVE, o 

solstício e a bicicleta” e o “Troca-te! – Mercado de trocas”. 

Destacam-se na atividade da AVE em 2012 as iniciativas realizadas em parceria com outras 

entidades, como a Academia de Música Valentim Moreira de Sá, a ACM - Associação de 

Ciclismo do Minho, a Desincoop - Desenvolvimento Económico, Social e Cultural, a ERDAL - 

Escola de Referência Desportiva de Ar Livre, a Fraterna - Centro Comunitário de Solidariedade 

e Integração Social, o Laboratório das Artes e o Serviço Educativo da Oficina / CCVF. Ao longo 

de todo o ano, merece especial reconhecimento o apoio logístico e financeiro prestado à AVE 

pelas Juntas de Freguesia da Cidade (Oliveira do Castelo, São Paio e São Sebastião). 

Merece especial destaque o reconhecimento da AVE como Organização Não Governamental 

de Ambiente (ONGA) pela APA – Agência Portuguesa do Ambiente, e a atribuição de um 

espaço no Mercado Municipal, pela Fundação Cidade de Guimarães, para o desenvolvimento 

de atividades da AVE até ao final da CEC 2012. 

Em 2012 a atividade da AVE continuou a emergir como uma força cívica interventiva na cidade 

e no concelho, procurando despertar uma maior consciência ambiental nos cidadãos e suscitar 

uma participação mais ativa nas questões de cidadania ecológica. Num momento de passagem 

de testemunho à próxima direção da AVE, será importante refletir sobre a melhor estratégia 

para as atividades da associação, evitando a dispersão por inúmeras iniciativas. A participação 

motivada dos associados e colaboradores continuará a ser indispensável para que a AVE seja, 

de facto, um laboratório cívico para as questões do ambiente e da qualidade de vida 
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2 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012 

2.1 RECONHECIMENTO DA AVE COMO ONGA  
 

A inscrição da AVE no Registo Nacional das ONGA e Equiparadas, com o estatuto de ONGA de 

âmbito local, foi sem dúvida o acontecimento mais relevante para esta associação em 2012. 

Sendo a única ONGA de âmbito local do distrito de Braga, o seu reconhecimento, pelos 

privilégios, direitos e deveres que atribui, deve ser motivo de orgulho para todos os sócios e 

amigos, mas é também uma responsabilidade acrescida que assumimos, e para a qual 

contamos com o apoio de todos. 

 

 

Lei 35/98 de 18 de Julho, que define o estatuto das ONGA 
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2.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

2.2.1 HORTA PEDAGÓGICA 

Foi realizada a preparação da terra e várias plantações e sementeiras de produtos hortícolas, 

sob orientação do associado João Ferreira, em diversos momentos ao longo do ano. 

Esta atividade proporcionou contato com a terra, promoveu e incentivou a agricultura 

biológica, divulgando técnicas alternativas ao uso de pesticidas. 

A produção hortícola foi sendo oferecida aos associados, com exceção da produção de alho, 

adquirida por um associado. A couve-galega da horta foi usada para confecionar o caldo verde 

do magusto da AVE, em 3 de novembro. Foi feita oferta de um cabaz de couve-penca à 

Fraterna, no âmbito da iniciativa Troca-te!, em 17 de novembro. 

A continuidade desta atividade exige o envolvimento de um maior número de associados e 

colaboradores, de modo a distribuir as tarefas mais equitativamente. 
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2.2.2 JORNADAS CULTURAIS EB23 JOÃO DE MEIRA 

A convite da Escola EB2,3 João de Meira, colaborámos nas suas Jornadas Culturais em 23 de 
fevereiro, onde apresentamos o diagnóstico realizado à Ribeira de Couros. 
 

 
 
 

2.2.3 PALESTRA RIBEIRA DE COUROS NA EB23 AFONSO HENRIQUES 

A convite da Câmara Municipal de Guimarães, participámos em 21 de março na componente 
de educação ambiental do projeto de Revitalização e Valorização da Ribeira da Costa/Couros, 
através de uma palestra a turmas do 8º ano da Escola EB2,3 Afonso Henriques (associada 
coletiva da AVE). 
 

 

 

 

 

  



 

7 
 

2.2.4 ACORDE PRO AMBIENTE 

A convite da Academia de Música Valentim Moreira de Sá e da sua Associação de Pais, 

colaborámos na organização e realização de uma atividade de sensibilização ambiental com 

alunos da Academia, que consistiu na limpeza do troço da ribeira da Costa / Couros que 

atravessa o Parque da Cidade, em 24 de março 
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2.2.5 PERCURSO “À DESCOBERTA DOS LIMITES”  
Em 18 de julho, a convite do Serviço Educativo da Oficina / Centro Cultural Vila Flor, 

colaborámos no programa “À descoberta dos limites” através da realização de um percurso 

pedestre com as crianças inscritas neste programa. O percurso foi realizado em Rendufe, 

atravessando o planalto de Santa Marinha, e constituiu para algumas das crianças o seu 

primeiro percurso no campo. 

 

2.2.6 CONFERÊNCIA SOBRE DESIGN COM RESPONSABILIDADE SOCIAL  
Esta conferência, realizada em 5 de Abril, em parceria com o Laboratório das Artes, resultou de 

um convite ao designer Sérgio Lemos para partilhar a sua experiência no âmbito de um design 

com responsabilidade social, baseado-se nas relações entre o design, o craft e numa atenção 

particular pela Natureza e seus ciclos. 
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2.3 PERCURSOS PEDESTRES 
 

TRILHO DE POMBEIRO – FELGUEIRAS - 18 DE MARÇO – 34 PARTICIPANTES 

 

Foto Fernando Cunha 

 

CORNO DO BICO – PAREDES DE COURA – 28 ABRIL – 22 PARTICIPANTES 
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A AVE, O SOLSTÍCIO E A BICICLETA – PENHA - 22 JUNHO – 25 PARTICIPANTES 

 

Fotos Luis Gonçalves 

 

LAGOAS DE BERTIANDOS – PONTE DE LIMA – 28 JULHO – 21 PARTICIPANTES 
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CAMINHO DA CIDADE – GUIMARÃES – 30 SETEMBRO – 21 PARTICIPANTES 

 

 

 

Fotos Mandina Fernandes 

 



 

12 
 

2.4 MOBILIDADE 
 

2.4.1 GUIMARÃES A PEDALAR 

Realizada na semana e no dia Europeu da Mobilidade, esta foi a segunda edição do 

“Guimarães a Pedalar”, que numa parceria com a ACM – Associação de Ciclismo do Minho, 

Desincoop e ERDAL – Escola de Referência Desporto ao Ar Livre,  visa promover os  “modos 

suaves” da mobilidade, com especial incidência na bicicleta. 

 

 

2.4.2 PARK(ING) DAY 

Inserido na programação do “Guimarães a Pedalar”, este evento pretendeu suscitar reflexão 

sobre como é criado e utilizado o espaço público. Quanto do espaço público está afeto ao 

automóvel para circulação e estacionamento? Como seria a cidade com mais espaço público 

para usufruto dos peões? 
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2.4.3 BIKE POP 

Inserido na programação da Capital Europeia da Cultura, o “Bike Pop” resulta de um projeto 

apresentado pela Cooperativa Post de que a AVE foi parceira. Teve lugar no Mercado 

Municipal, em 31 de março e 1 de abril., e consistiu numa série de ações relacionadas com a 

cultura urbana e a mobilidade, incluindo uma oficina aberta e um workshop de condução. 

 

Fotos Cooperativa Post 

 

2.4.4 MASSA CRITICA 

Participamos e incentivamos à participação neste movimento mundial que pretende celebrar o 

uso da bicicleta e afirmar o direito dos ciclistas à estrada. 
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2.4.5 PASSEIO BICICLETAS ANTIGAS 

Realizado em 24 de junho, paralelamente ao passeio de bicicletas “Dia Um de Portugal” 

promovido pela ACM – Associação de Ciclismo do Minho, o encontro de bicicletas antigas 

reuniu mais de uma centena de participantes, pedalando pelo centro histórico de Guimarães 

em modelos clássicos de bicicletas. Esta iniciativa partiu de Manuel Coelho e Romão Barbosa e 

teve a colaboração da AVE. 

 

Fotos Rui Rodrigues 

 

2.4.6 DESCOBERTA DE “UMA OUTRA” CIDADE 

Foi um evento oficial da CEC2012, realizado a 29 de setembro,  que consistiu num passeio de 

bicicleta pela cidade ao estilo de “caça ao tesouro”,  e que surgiu da junção da tradicional 

Ronda dos Bares do Romão Barbosa com o projeto “Descobrir Guimarães” da Irena Ubler. A 

AVE foi parceira oficial neste evento, tendo colaborado na definição do percurso. 
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2.5 ÁGUA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

2.5.1 REVISÃO DO PDM 
Resultado da colaboração de um grupo de associados da AVE, apresentamos um conjunto de 

sugestões que visam contribuir para melhorar o Plano Diretor Municipal de Guimarães. 

 

 

2.5.2 DENÚNCIA DE LIXEIRAS 
Por iniciativa da AVE, foi feita a denúncia ao SEPNA de uma lixeira nas margens do rio Vizela, 

em Vila Fria, que acabou por ser quase totalmente removida, após diversas insistências. Foi 

também denunciada a existência de uma lixeira nas imediações do cemitério de Monchique, 

na Costa, que foi parcialmente removida. 

 

2.5.3 REUNIÃO COM A VIMÁGUA 
Foi realizada em 17 de janeiro uma reunião com o Presidente do Conselho de Administração 

da Vimágua, na qual se procurou esclarecer diversos aspetos relativos ao abastecimento de 

água e ao saneamento em Guimarães, dando nota das preocupações da AVE neste domínio, 

em particular a poluição das linhas de água e o entubamento das ribeiras de Couros e de Santa 

Luzia. 
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2.6 OUTRAS ATIVIDADES 
 

2.6.1 TROCA-TE! 

Troca-te! Para um estilo de vida sustentável é o conceito desenvolvido por Adriana Fernandes 

e Teresa Simões, consistindo num encontro / feira em que são realizadas trocas de livros, 

material escolar, multimédia e roupa, sem uso de dinheiro. Tendo começado em Lisboa em 

2011, este evento realizou-se em Guimarães a 17 de novembro de 2012 a convite da AVE, com 

a colaboração da Fraterna e o apoio das Juntas de Freguesia da Cidade. A iniciativa incluiu a 

exibição do documentário "Living without money" ("Viver sem dinheiro"), que testemunha de 

que forma é possível viver apenas de trocas. A iniciativa foi muito bem recebida e participada, 

tendo sido feitos vários pedidos para a sua continuidade em Guimarães. 

 

 

2.6.2 ASSOCIAÇÕES AO CORETO! 

Promovido pelo Circulo de Arte e Recreio, o “Associações ao coreto!” desafiou as associações 

vimaranenses a mostrarem-se junto ao coreto da alameda, e a AVE esteve presente no dia 1 

de setembro. 
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2.6.3 MERCADO DE SEGUNDA MÃO 

Em 2012, a AVE participou por três vezes no mercado de segunda mão que se realiza 

quinzenalmente no mercado municipal, conseguindo vender a preços simbólicos diversos 

objetos oferecidos pelos associados e suscetíveis de reutilização. 

 

 

2.6.4 ISTO É UMA PRAÇA 

Este projeto de intervenção no espaço público, realizado pelo coletivo esterni para a CEC 2012, 

visou converter um espaço abandonado com tanques de granito na zona de Couros numa 

‘nova praça pública’ aberta a todos. A AVE acompanhou a transformação deste espaço, tendo 

participado na sua inauguração em 29 de junho. 

2.6.5 COLABORAÇÃO COM A A.A.P.E.F. 

Colaboramos com a Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal, servindo de guias 

a um grupo de seus associados no Gerês (10 de julho) e na Pousada de Santa Marinha da Costa 

(13 de julho), aquando da sua visita ao Minho. 

 

Foto Virgilio Silva 
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2.6.6 ANIVERSÁRIO DA A.V.E. 

Celebramos, a 10 de abril, o nosso 11º aniversário com bolo e espumante, tendo estado 

presente um número considerável de associados. 

 

 

 

2.6.7 MAGUSTO 

Realizado em 3 de novembro no espaço do Mercado Municipal cedido à AVE pela CEC 2012, 

este foi um momento de convívio entre associados e amigos, com elevada participação. 
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2.7 COMUNICAÇÃO 

 

http://manifestoverde.wordpress.com/ 

Blogue da associação. 

Em 2012 registou 5.800 visitas e foram publicados 34 novos artigos. 

 

http://manifestoverdefotos.wordpress.com 

Registo em fotos do estado “ambiental” do concelho.  

Louvar o positivo e lamentar o negativo.  

Em 2012 registou 3.000 visitas e foram publicados 13 novos artigos. 

 

https://www.facebook.com/ave.ecologia 

Com mais de 1.500 amigos, é o meio utilizado para chegar além do universo dos associados, na 

partilha de ideias e convite à participação nas nossas atividades. 
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2.8 ORGANIZAÇÃO INTERNA 
Em 2012 foram realizadas 11 reuniões mensais da direção da AVE, abertas à participação de 

associados. 

Continuou a atualizar-se o ficheiro de associados, tendo-se registado diversas desistências e a 

inscrição de 24 novos associados da AVE em 2012, dos quais um associado coletivo. A AVE tem 

atualmente inscritos 131 associados. 

Foi criada neste ano a primeira peça de “merchandising” da AVE – um saco de pano com uma 

serigrafia alusiva à associação, produzido pela Cooperativa Pé de Mosca. Este saco foi 

oferecido aos associados que pagaram a sua quota, assim como às entidades com as quais a 

AVE realizou atividades em parceria ou colaboração. 

Durante 2012 foram realizadas duas reuniões de trabalho para identificar aspetos dos 

estatutos da AVE que necessitam de ser revistos, nomeadamente a alteração da sede social e 

os procedimentos de admissão de novos associados. 

 

2.9 APOIOS E AGRADECIMENTOS 
 

A atividade da AVE em 2012 teve o apoio das seguintes entidades: 

• Juntas de Freguesia da Cidade (Oliveira do Castelo, São Paio e São Sebastião), através 

de apoio logístico e financeiro; 

• Fundação Cidade de Guimarães, através da cedência de um espaço no mercado 

municipal; 

• Serviço Educativo da Oficina / CCVF, através de apoio financeiro na sequência do 

percurso “À descoberta dos limites”; 

• Câmara Municipal de Guimarães, através de apoio logístico à iniciativa “Guimarães a 

pedalar”; 

• Fraterna - Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social, através do apoio 

logístico à iniciativa Troca-te! 

• Papelaria Ideal, através da oferta de um cabaz de material de papelaria. 

A AVE expressa o seu agradecimento a estas entidades pelo apoio recebido e pelo estímulo às 

atividades realizadas. 

Agradecemos ainda a todos os associados e colaboradores que em 2012 contribuíram para o 

voo da AVE. 
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3 RELATÓRIO DE CONTAS 2012 
 

BALANCETE 

 

 

 

 

Saldo inicial 1.341,23 €   
Resultado do exercício 512,17 €   

Saldo final 1.853,40 €   

   Caixa 67,08 €   
Banco 1.792,32 €   
Débito a pagar -6,00 €   

Total 1.853,40 €   
 

 

 

RECEITAS DESPESAS

Quotizações de sócios 805,00 € Despesas Correntes

Donativos Magusto 72,20 € Sacos "AVE" 215,25 €

Colaboração programa “À Descoberta” CCVF 250,00 € Material  de Escritório 105,76 €

Venda de Sacos "AVE" 53,00 € Reparação Portáti l 40,00 €

Mercado 2ª Mão – produto das vendas 69,00 € Renovação apartado 30,75 €

Comparticipação Juntas – "Troca-te" 187,65 € Despesas diversas 26,50 €

Comparticipação Juntas – Guimarães a Pedalar 95,47 € Despesas com atividades

Venda produtos Horta Pedagógica 30,00 € Guimarães a Pedalar 92,04 €

Venda Bolo no Bike Pop 16,50 € Troca-te 236,55 €

Subsidio Junta Oliveira do Castelo 100,00 € Bike Pop 42,33 €

Design com Responsabilidade Social 60,20 €

Aniversário Ave 36,18 €

Magusto 84,55 €

Horta Pedagógica 196,54 €

Total Receitas 1.678,82 € Total despesas 1.166,65 €

Resultado do exercicio 512,17 €

1.678,82 € 1.678,82 €
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4 PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

 

 

 


