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1.   INTRODUÇÃO 
 

O presente documento descreve as atividades realizadas pela AVE – Associação Vimaranense para a Ecolo-

gia em 2013.  

Este foi o primeiro ano do mandato dos atuais corpos sociais da AVE, eleitos na Assembleia Geral de 1-02-

2013. Ao longo deste ano, a AVE reforçou e manifestou a sua vitalidade, com a participação dos associados 

e amigos nas atividades desenvolvidas. Desde a educação ambiental, dos percursos pedestres e das ativida-

des cicláveis, até à intervenção pública no domínio da água e do território, muitas foram as atividades reali-

zadas, contribuindo para objeto social da AVE. 

A maior parte das atividades inicialmente previstas (cerca de 75%) foi realizada, a que se acrescentaram 

outras atividades propostas ao longo do ano. Especial destaque merece a edição de 2013 das Ecorâmicas – 

Ecorâmicas à Mesa -, pelo envolvimento de diversos parceiros na sua organização, pela mobilização de 

associados e de outros participantes, e pela repercussão que esta atividade gerou. 

Foi também realizado um inquérito online, com o objetivo de auscultar os associados sobre a sua perceção 

da AVE, e de recolher sugestões e críticas sobre as atividades realizadas ou a realizar. 

Merece igualmente destaque a alteração da sede da AVE para um espaço do Mercado Municipal, através de 

protocolo com a Câmara Municipal de Guimarães, o que conduziu, pela primeira vez, a uma alteração dos 

estatutos da AVE, realizada em Assembleia Geral Extraordinária de 23-11-2013. 

Porém, nem tudo correu bem, como é normal suceder. Das dificuldades sentidas em 2013, destacam-se a 

recorrente concentração da organização de atividades num número reduzido de associados, a falta de volun-

tários para cultivar o talhão da horta pedagógica e a desmobilização em torno da iniciativa Guimarães a 

Pedalar. 

Por fim, não poderíamos deixar de assinalar a continuidade de diversas parcerias na organização de ativida-

des, e novas parcerias que se estabeleceram em 2013, adiante mencionadas. 

Resta-nos agradecer a todos os associados e colaboradores que em 2013 contribuíram para o voo da AVE. 

A direção  
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2.   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 

2.1   EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

2.1.1   HORTA PEDAGÓGICA 
Demos continuidade ao projeto de cultivo do nosso talhão, divulgando boas práticas agrícolas e proporcionando a 
sócios e amigos oportunidades de contacto com a natureza e modos de produção biológicos. Parte da produção foi 
entregue a instituições de solidariedade locais. 

 

2.1.2   SERVIÇO EDUCATIVO - A OFICINA 
A AVE colaborou com o Serviço Educativo da Oficina /Centro Cultural Vila Flor em duas atividades do Programa    
À Descoberta: 

• À descoberta do Mini, Micro e do Nano (26-03-2013) 
• À descoberta do equilíbrio (1-07-2013) 
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2.1.3   FEIRA DA TERRA – 12 Julho 
Correspondendo a uma proposta da ADCL – Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, entidade 
organizadora da Feira da Terra em S.Torcato, realizamos uma atividade de descoberta do património dendrológico do 
parque do santuário. 
 

 

 

2.1.4   COLABORAÇÃO NO DOCUMENTÁRIO “RIBEIRA ACIMA” 
A AVE colaborou com o Cineclube de Guimarães na produção e rodagem do documentário “Ribeira Acima” sobre a 
Ribeira de Couros, estreado em 28-08-2013. 
 

 

 

2.1.5   ROTEIRO BOTÂNICO DO PARQUE DA POUSADA DE Sta. MARINHA DA COSTA 
A AVE colaborou com a Pousada de Santa Marinha e com a Cooperativa Pé de Mosca na preparação e edição deste 
roteiro, que corresponde a um projeto antigo nascido no seio da associação, finalmente concretizado. 
 

 

Ligação: http://manifestoverde.files.wordpress.com/2014/02/garden-pousada-guimaraes.pdf 
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2.2   PERCURSOS PEDESTRES 

2.2.1   CAMINHAR EM GUIMARÃES – SENHORAS DO MONTE- 24 Fevereiro 
Com início nas hortas pedagógicas, rumamos às Senhoras do Monte, com passagem em casas com história e marcos 
geodésicos. Visita à Casa de Sezim e à Casa de Laços famosa pela Capela de S. Paulo e seus azulejos. 
 

 

 

2.2.2   CAMINHAR EM GUIMARÃES – DIA MUNDIAL DA ÁGUA – 23 Março 
Para celebrar o dia mundial da água, percorremos as margens do Selho e do AVE. Com início em Selho S. Cristóvão, 
passamos na ponte de Soeiro, ficamos a entender como são tratadas as águas residuais numa visita guiada à ETAR de 
Serzedelo, e tivemos ainda oportunidade de visitar o interior da Igreja de Santa Cristina (monumento nacional). 
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2.2.3   CAMINHADA DE ANIVERSÁRIO NO GERÊS – 14 Abril 
Para celebrar o nosso aniversário, caminhamos no Parque Nacional da Peneda-Gerês, num percurso entre a Calcedónia 
e a Junceda, absorvendo e partilhando o amor e respeito pela natureza que o local inspira. 
 

 

 

2.2.4   CAMINHAR EM GUIMARÃES – ENTRE O SELHO E O AVE – 25 Abril 
Num percurso que passou em 5 freguesias, por montes e caminhos rurais, demos a conhecer estruturas e paisagens 
esquecidas no tempo: pontes, levadas e moinhos. 
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2.2.5   PR9 FAFE – ROTA DO MILÉNIO – 18 Maio 
Das margens do rio Vizela ao alto do Monte das Freiras, percorremos uma diversa e abundante paisagem natural. 
 

 

2.2.6   PR10 FAFE – TRILHO DO VENTO – 16 Junho 
Nesta caminhada tivemos oportunidade de apreciar a paisagem desde o cimo dos montes de Fafe, e de recuar no tempo 
com os sistemas de rega e calçadas dos seus vales. 
 

 

2.2.7   FEIRA DA TERRA – PR1 ROTA DOS MOINHOS – 13 Julho 
Incluída no programa da Feira da Terra, organizamos uma caminhada na “Rota dos Moinhos” em S. Torcato. Neste 
percurso tivemos o privilégio duma visita guiada a um engenho de azeite e oportunidade para saborear broa caseira a 
sair do forno. 
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2.2.8   A AVE, O SOLSTÍCIO E A BICICLETA – 21 Junho 
Como forma de celebrar o solstício de verão, fomos ver o por do sol desde o cimo da Penha. Do programa fez parte 
uma sessão de yôga, pique nique, poesia, passeio noturno de bicicleta e caminhada noturna. 
 

 
 

2.2.9   CAMINHAR EM GUIMARÃES – CAMINHADA S. MARTINHO – 9 Novembro 
Numa caminhada com passagem pela montanha da Penha, aliamos a celebração do S. Martinho a uma visita à  Quinta 
de Casalermo. Para além do convívio, tivemos oportunidade de escutar o seu proprietário (e nosso associado) Carlos 
Ribeiro, numa visita guiada com explicação apaixonada dos modos sustentáveis que estão na base daquela produção 
agrícola biológica. 
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2.3   MOBILIDADE 

2.3.1   DE BICICLETA AO MERCADO – 25 Maio 
Organizado em parceria com a Get Green Mobie, visou promover um binómio sustentável: comprar local e modos 
suaves. Convidamos os vimaranenses para ir "De Bicicleta ao Mercado", e como incentivo, foi oferecido o pequeno-
almoço a quem foi de bicicleta, animação musical, empréstimo de bicicletas (gratuito) e sorteio de vários cabazes. 
 

 

 

2.3.2   FIM DE SEMANA CICLOTURISTICO – 29 e 30 Junho 
O parque de campismo da barragem da Queimadela – Fafe , foi o local escolhido para uma conversa sobre cicloturis-
mo: "A bicicleta como meio de transporte em viagens de longa distância", num relato da viagem Holanda-Portugal em 
bicicleta do associado Fernando Ribeiro. Parte do grupo foi e voltou de bicicleta como forma de vivenciar o cicloturis-
mo. 
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2.3.3   GUIMARÃES A PEDALAR – 21 Setembro 
Foi a 3ª edição deste evento, numa parceria com a ACM, Desincoop e ERDAL, visa promover a mobilidade ciclável. 
 

 

 

2.3.4   MASSA CRITICA 
Colaboramos de forma ativa na Massa Critica Guimarães, um movimento informal de promoção da mobilidade ciclá-
vel. Na última sexta feira do mês, utilizadores de bicicleta circulam em grupo pela cidade em reivindicação do direito 
e respeito pelo seu espaço nas estradas. Aquando das eleições autárquicas foi entregue uma carta aberta a todos os 
candidatos com algumas reivindicações. 
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2.3.5   DE BICLA NA CIDADE – 23 Junho 
Passeio de bicicleta por locais mais ou menos improváveis da cidade de Guimarães, desde o Parque da Cidade às Hor-
tas Pedagógicas, atravessando a zona de Couros.  
Foi uma atividade satélite do programa "Festa dos Dias Cheios" do serviço educativo da CEC. 
 

 
 

2.4   ÁGUA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

2.4.1   PARK(ING) DAY – 20 Setembro 
Movimento mundial a que aderimos e que visa suscitar reflexão sobre como gerimos o espaço público. A ideia é sim-
ples e eficaz: por um dia/horas, um espaço público habitualmente afeto ao estacionamento automóvel, é ocupado e 
utilizado por pessoas. 
 

 

2.4.2   DENÚNCIA DESCARGAS POLUENTES NA RIBEIRA DE COUROS 
Tendo constatado e registado a ocorrência de descargas poluentes na Ribeira de Couros, alertamos e solicitamos infor-
mação à Vimágua. 
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2.5   ECORÂMICAS – 11 a 13 Outubro 
 
DIA 1 – SEXTA-FEIRA 11 DE OUTUBRO 
Dia dedicado à população escolar que contou com a presença de mais de 100 alunos, vindos do Colégio do Ave, da 
EB23 Afonso Henriques, da EB23 de Infias e da ES Martins Sarmento que levou uma turna do curso profissional de 
restauração. 
Foi exibido o filme “Dive” sobre o desperdício alimentar, e no final houve uma pequena palestra da nutricionista da 
Fraterna, Isabel Barros, complementada por uma demonstração culinária do Chefe Dinis da Cor de Tangerina, que 
preparou uma “Tortilha”, mostrando que podemos reaproveitar sobras de refeições para confecionar um prato simples 
e rápido, derrubando o argumento da falta de tempo para justificar o recurso à fast food. 
 

 
 
DIA 2 - SÁBADO 12 DE OUTUBRO 
Feira de produtos biológicos, demonstrações culinárias, oficina de compotas, musica, e exibição dos filmes Sementes 
da Liberdade, DIVE! e O que Comemos, S.A., seguidos de debate. 
 

 
 
 
DIA 3 - DOMINGO 13 DE OUTUBRO 
Visita à Horta Pedagógica, pique nique, exibição e debate dos filmes Abelhas e Homens e Ouro Negro, jantar de 
encerramento no Cor de Tangerina confecionado só com produtos biológicos. 
 

 

 

 



AVE - Associação Vimaranense para a Ecologia                                           Relatório Atividades & Contas 2013                                                                                                             

Pág. 14 de  22 

 
2.6   OUTRAS ATIVIDADES 

2.6.1   ANIVERSÁRIO DA A.V.E. – 10 Abril 
Celebramos o nosso décimo segundo aniversário num pequeno convívio no Cor de Tangerina. 
 

 

2.6.2   ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
Tendo em consideração que hábitos de cidadania ativa são cruciais em sociedades que protegem os seus recursos natu-
rais, entendemos colaborar na divulgação do Orçamento Participativo de Guimarães, desafiando sócios e amigos a 
participar ativamente no processo. 
 

 

2.6.3   BETA-TALK  - 16 de Novembro 
Organizadas em Guimarães pela Associação Pontos Comuns, as Beta-Talk realizam-se mensalmente ao dia 16, dando 
voz a dois protagonistas na partilha de ideias e experiências. A AVE e a facilitadora de Biodanza Guida Gama foram 
os oradores de Novembro. 
 

 

Fotos: https://www.facebook.com/AssociacaoPontosComuns 
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2.6.4   MUSEU DA CRISE – 22 Junho 
Sessão do Museu da Crise dedicada a associados da AVE. 
 

 

Fotos: http://museudacrise.org/ 

2.6.5   AÇÃO DE LIMPEZA – SOU VISTO, LOGO EXISTO! – 17 Novembro 
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2.6.6   MANIFESTO EM DEFESA DA HORTA PEDAGÓGICA 
 

MANIFESTO EM DEFESA DA HORTA PEDAGÓGICA E SOCIAL DE GUIMARÃES 
(RESUMO) 
 
 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
A Horta Pedagógica e Social (HPS) de Guimarães é um projeto de importância ambiental e social no qual a 

AVE – Associação Vimaranense para a Ecologia participa como utilizador desde 2011, cultivando um 

talhão com a colaboração dos seus associados. É justo reconhecermos a importância da HPS na melhoria da 

qualidade de vida urbana, através da realização de atividades hortícolas e do contacto com ciclos naturais. 

No entanto, temos constatado que alguns constrangimentos impedem presentemente a plena realização das 

finalidades da HPS, entre os quais os seguintes: 

• A componente pedagógica e de sensibilização para as boas práticas ambientais não está a ser posta 
em prática. 

• Existe utilização indiscriminada de fitofármacos e de fertilizantes por muitos utilizadores. 

 

PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

1. Reativar a vertente pedagógica da HPS 

2. Realizar ações de trocas de sementes 

3. Reduzir o uso de pesticidas 

4. Realizar novas análises de solo e análises foliares 

5. Melhorar o abastecimento de água de rega 

6. Instalar uma unidade de compostagem 

7. Vigilância contra roubo e vandalismo 

8. Utilização dos painéis informativos 

9. Melhoria dos acessos pedonais e cicláveis 

10. Reabilitação fluvial do Selhinho 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Esperamos que a concretização destas propostas possa melhorar as condições de utilização da HPS e apro-
ximá-la do seu desígnio inicial. O Ano Internacional da Agricultura Familiar que se celebra em 2014 pode 
ser uma oportunidade para relançar a HPS, com a participação e colaboração dos utilizadores e gestores 
deste espaço. 
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2.6.7   REUNIÕES COM CANDIDATOS À CÂMARA MUNICIPAL 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 
GUIMARÃES PRECISA DE DAR PRIORIDADE AO AMBIENTE E À QUALIDADE DE VIDA 
 
A AVE – Associação Vimaranense para a Ecologia tem vindo a reunir-se com os candidatos à Câmara Municipal, no 
âmbito das eleições autárquicas de 2013, considerando que Guimarães precisa de renovar profundamente as opções 
políticas e as linhas de orientação em matéria de ambiente local. Nestes encontros, a AVE tem auscultado as intenções 
dos candidatos sobre este assunto e tem manifestado as suas preocupações sobre diversos aspetos ambientais, nomea-
damente os seguintes: 
 
1. Mobilidade e transportes: a AVE considera fundamental a elaboração de um plano de mobilidade que favore-

ça a circulação ciclável e pedonal, invertendo a “predação” do espaço público pelo automóvel. É necessário 
melhorar e criar ligações pedonais e cicláveis no centro da cidade, e entre o centro e a periferia, sendo prioritá-
ria a ligação às hortas pedagógicas e ao parque da cidade desportiva. São igualmente urgentes ligações pedo-
nais e cicláveis entre a cidade e as vilas do concelho (Taipas, Brito, Ronfe, Pevidém e São Torcato), que ofere-
çam aos cidadãos opções de mobilidade de baixo custo, não poluentes. A AVE considera igualmente necessário 
melhorar o serviço público prestado pelos TUG – Transportes Urbanos de Guimarães, ajustando os trajetos e os 
horários às necessidades dos passageiros, e a dimensão das viaturas à quantidade de passageiros transportados. 

2. Água e recursos hídricos: a AVE considera prioritária a conclusão da despoluição e da reabilitação dos rios 
Ave e Selho, e da ribeira de Couros, assim como a monitorização da qualidade destes cursos de água. É neces-
sário acabar com a drenagem de efluentes domésticos para a rede de águas pluviais e acabar com os desastres 
ecológicos provocados pelos efluentes industriais nos cursos de água. Quanto à água de consumo, a AVE con-
sidera fundamental promover o seu uso eficiente, acabando com regas e lavagens do espaço público com água 
tratada, entre outras medidas. 

3. Resíduos sólidos e lixeiras: a AVE tem constatado o aumento de focos ilegais de deposição de lixos e entu-
lhos, dispersos pelo concelho, com consequências ambientais graves. É necessário resolver estas situações, 
sinalizando os locais com a participação da população local, e desencadeando ações de fiscalização e limpeza. 

4. Eficiência energética: é necessário elaborar um plano de ação para a sustentabilidade energética local, nomea-
damente no setor público, com auditorias ao consumo e ao potencial de poupança, no que respeita à iluminação 
e climatização de edifícios, divulgando publicamente os objetivos a atingir e os resultados alcançados. 

5. Ordenamento do território: a AVE considera inaceitável que a revisão do Plano Diretor Municipal ainda não 
tenha sido concluída, apelando à sua conclusão com a maior brevidade possível. É necessário que a dispersão 
construtiva seja efetivamente contida e que a ocupação humana em locais de risco (inundações e deslizamento 
de terras, p. ex.) seja revertida. É igualmente necessário reativar e atualizar o Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios, dando outra prioridade à gestão do património florestal do concelho e à reabilitação 
das áreas recentemente ardidas. 

 
Por fim, a AVE considera necessário retomar o processo da Agenda 21 Local em Guimarães, interrompido em 2005, 
como meio de permitir a efetiva participação dos cidadãos na resolução dos problemas de ambiente e qualidade de 
vida, criando consensos estratégicos para melhorar o nível de sustentabilidade ambiental local. 
 
Até ao momento, a AVE reuniu-se com os candidatos Domingos Bragança, do PS, Torcato Ribeiro, da CDU, e José 
Carlos Fonseca, do BE. Aguardam agendamento reuniões com os candidatos das coligações PPD/PSD.CDS-PP.MPT 
e PPM-PPV, e do PCTP/MRPP. 
 
Como organização da sociedade civil, a AVE continuará a colaborar de forma construtiva na definição de uma política 
local de ambiente, independentemente dos resultados da próximas eleições autárquicas. 
 
Guimarães, 11 de Setembro de 2013  
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2.7   COMUNICAÇÃO 
 

http://manifestoverde.wordpress.com/ 
 
Blogue da associação.  Em 2013 registou 8.200 visitas e foram publicados 50 novos artigos. 

 

http://manifestoverdefotos.wordpress.com 
 
Registo em fotos do estado “ambiental” do concelho. Louvar o positivo e lamentar o negativo. 
Em 2013 registou 1.900 visitas e foram publicados 16 novos artigos. 

 

https://www.facebook.com/ave.ecologia 
 
Com mais de 1.800 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 

Neste campo o destaque vai para a celebração do contrato de comodato celebrado com a Câmara Municipal de Guima-
rães para uma loja do Mercado Municipal, possibilitando a instalação da sede da associação nesse local. 

Outro acontecimento relevante foi a alteração dos estatutos da AVE, realizada em Assembleia Geral Extraordinária de 
23-11-2013. 

Em 31 de dezembro de 2013 a AVE contava com 141 sócios, 10 dos quais inscritos em 2013. 
Neste ano foi oferecido aos associados que pagaram a sua quota, assim como às entidades com as quais a AVE reali-
zou atividades em parceria ou colaboração, um caderno feito à mão produzido pela Cooperativa Pé de Mosca. 
Foram assinados protocolos de colaboração com a ERDAL e com a ES Martins Sarmento. 
 

2.9   APOIOS E AGRADECIMENTOS 
 

A atividade da AVE em 2013 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; 

• 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”; 

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

• Tratave - Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A. - Apoio às Ecorâmicas 

 
Foram realizadas atividades em parceria ou colaboração das seguintes entidades: 
 

• Academia de Música Valentim Moreira de Sá 

• ACM – Associação de Ciclismo do Minho 

• ADCL – Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais 

• Associação Pontos Comuns 

• Cineclube de Guimarães 

• Cooperativa Cor de Tangerina 

• Cooperativa Pé de Mosca 

• Desincoop 

• ERDAL – Escola de Referencia Desporto ao Ar Livre 

• Fraterna - Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social 

• Get Green Mobie 

• Museu da Crise 

 

Expressamos o nosso reconhecido agradecimento a todas as entidades e pessoas que colaboraram ou apoiaram a AVE 
ao longo deste ano. 
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3.   RELATÓRIO DE CONTAS 2013 

 
       BALANCETE 

 

 

 

RECEITAS DESPESAS 

Quotizações de sócios 932,00 €   Despesas Correntes  

Cineclube 400,00 €   Cadernos "AVE" 298,89 € 

Colaboração programa “À Descoberta” CCVF 100,00 €   Material de Escritório 20,00 € 

Colaboração programa “À Descoberta” CCVF 150,00 €   Sede da AVE - Loja 23 38,45 € 

Comparticipação Juntas – Cadernos "AVE" 298,89 €   Renovação apartado 30,75 € 

Comparticipação Tratave - Ecorâmicas à Mesa 282,90 €   Despesas diversas 34,77 € 

    Despesas com atividades  

    Ecorâmicas à Mesa 596,88 € 

    Exposição fotográfica de Aves 151,13 € 

    Horta Pedagógica 41,85 € 

    Programa à Descoberta 23,99 € 

    Aniversário Ave 35,00 € 

Total Receitas 2.163,79 €   Total despesas 1.271,71 € 

    Resultado do exercício 892,08 € 

 2.163,79 €     2.163,79 € 

      

  Saldo inicial 1.853,40 €  

  Resultado do exercício 892,08 €  

  Saldo final 2.745,48 €  

   

  Caixa 348,16 €  

  Banco 2.397,32 €  

  Total 2.745,48 €  

   



AVE - Associação Vimaranense para a Ecologia                                           Relatório Atividades & Contas 2013                                                                                                             

Pág. 21 de  22 

4.   PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 



AVE - Associação Vimaranense para a Ecologia                                           Relatório Atividades & Contas 2013                                                                                                             

Pág. 22 de  22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVE - ASSOCIAÇÃO VIMARANENSE PARA A ECOLOGIA 
 

Edificio Mercado Municipal - Loja 23T - Apartado 73 - 4801-909 Guimarães 
ave.ecologia@gmail.com 

 
manifestoverde.wordpress.com 

manifestoverdefotos.wordpress.com 
www.facebook.com/ave.ecologia 


