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1.   INTRODUÇÃO 
 

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

a Ecologia em 2014. 

Este foi o segundo ano do mandato dos atuais corpos sociais da AVE, sendo que o plano de ativi-

dades do início do ano foi desenhado em torno de cinco grandes temáticas: Educação Ambiental, 

Mobilidade e Transportes, Água e Território, Gestão de Resíduos e Eficiência Energética. Ao lon-

go deste ano, a AVE fortaleceu e expressou a sua vitalidade, com a participação dos associados e 

amigos nas diversas atividades desenvolvidas. 

A maior parte das atividades inicialmente previstas foram realizadas, reforçando o já referido dina-

mismo da AVE. Especial destaque merece a edição de 2014 das Ecorâmicas, pelo envolvimento de 

diversos parceiros na sua organização, pela mobilização de associados e de outros participantes, e 

pela repercussão que esta atividade gerou. Merece igualmente destaque a tertúlia sobre o plano de 

voo da AVE, logo no início de 2014, como resultado do inquérito realizado no final do ano ante-

rior. Os associados e amigos da AVE participaram amplamente nesta tertúlia mostrando que estão 

interessados em participar no planeamento das atividades da associação, paralelamente a AVE 

muito valoriza esta interação com a comunidade e tentou integrar no seu planeamento as sugestões 

apresentadas. 

Porém, nem tudo correu bem, como é normal suceder. Das dificuldades sentidas em 2014, desta-

cam-se a recorrente concentração da organização de atividades num número reduzido de associa-

dos, a falta de voluntários para cultivar o talhão da horta pedagógica e a desmobilização em torno 

da iniciativa Guimarães a Pedalar. Além disso o eixo dedicado à Eficiência Energética foi, talvez, 

o menos trabalhado durante o ano. Uma das atividade planeadas para este eixo era acompanhar a 

elaboração/execução do Plano Ação para a Energia Sustentável, no entanto parece-nos que este 

plano ainda não existe, como tal poderemos considerar manter esta atividade, já que efetivamente 

esta não aconteceu. 

Resta-nos agradecer a todos os associados e colaboradores que em 2014 contribuíram para o voo 

da AVE. 

A direção  
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2.   RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

2.1   EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

2.1.1   HORTA PEDAGÓGICA - 13 abril e 29 novembro 
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.  

2.1.2   DIAS CHEIOS DE IDEIAS - OFICINA DE AROMÁTICAS - 1 junho 
Atividade realizada em colaboração com a Cooperativa Cor de Tangerina, explicamos como propagar e cuidar de 
algumas plantas aromáticas, assim como a sua utilidade culinária. 

 
2.1.3   EXPOSIÇÃO “AVES QUE NOS OBSERVAM”  
Com base nas fotos e textos da Manuela Marques e do Rui Osório, elaborou-se uma exposição à qual chamamos 
“Aves que nos observam”, na qual estão representadas algumas das aves que podemos avistar em Guimarães. 
Tendo já sido exposta na EB23 de Infias (21/03 a 4/04) e na sede das juntas da cidade(16/05 a 1/06), esta exposição 
está ao dispor da comunidade.  

 

2.1.4   PROJETO 80 - 14 fev. 
Estivemos presentes na apresentação do Projeto 80 realizada na Escola Secundária Martins Sarmento. 
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2.1.5   ATELIER: LÍQUENES À MODA DO NORTE  - 22 julho 
Em colaboração com o Laboratório da Paisagem, trouxemos a Guimarães o projeto Líquenes à Moda do Norte da  
Investigadora da CIBIO Joana Marques. Foram partilhadas noções básicas da biologia dos líquenes, principais caracte-
rísticas e dicas para identificar as espécies alvo do projeto. 

 

2.1.6   RECOLHA DE SEMENTES - EB23 JOÃO DE MEIRA 
Colaboramos com a eco-escola EB23 João de Meira em duas recolhas de sementes de árvores autóctones para  
posterior germinação e plantação. 

 

2.1.7   OFICINA CIENTIFICA - FNAC 
Foram preparadas e orientadas pelo Raúl Freitas várias oficinas científicas sobre temas ambientais para os mais novos. 

2.1.8   SEMANA DA CIÊNCIA DO COLÉGIO SRA. DA CONCEIÇÃO - 15 dezembro 
Colaboramos na Semana da Ciência do Colégio Nossa Senhora da Conceição, com a exibição de dois documentário, 
seguidos de um momento de debate. 
 

2.1.9   CONSELHOS ECO-ESCOLAS 
Resultado das colaborações com as eco-escolas da EB23 de Infias e da EB23 João de Meira, fomos convidados a fazer 
parte do seus conselhos, estando representados pelos associados Raul Freitas e Júlia Faria, respetivamente. 
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2.2   PERCURSOS PEDESTRES 
Correspondendo às expectativas de um considerável número de associados, neste ano realizamos nove caminhadas, 
promovendo e divulgando valores ambientais entre os participantes através do contato com a natureza. 

 

Feira da Terra - 12 julho Tibães - 19 outubro Pousada da Costa - 14 dez. 

Bioria - 24 maio Caldelas - 7 junho Ave, solstício e a Bicicleta - 21 junho 

Lagoa e Aboim - 1 maio Trial da Penha da ERDAL - 10 maio 

Sobreiral da Ermida do Gerês - 16 março 
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2.3   MOBILIDADE 

2.3.1   TERTÚLIA MOBILIDADE SUAVE  - 22 abril 
Realizada em parceria e na FNAC de Guimarães debatemos possíveis estratégias para a mobilidade suave do concelho 
com o Eng. Paulo Ribeiro da UM e moderação do Nuno Gomes Lopes. 

2.3.2   MASSA CRITICA - mensal 
Colaboramos na Massa Critica Guimarães, um movimento informal de promoção da mobilidade ciclável 

2.4   ÁGUA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

2.4.1   DENÚNCIA: DESTRUIÇÃO DE ÁREAS REN EM INFANTAS - junho 
Divulgamos um comunicado e apresentamos uma denúncia à Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional, a 
propósito das movimentações de terras e abate de árvores efetuadas num terreno em Infantes pertencente à REN.  

 

 

2.4.2   TERTÚLIA: QUE SE PASSA EM COUROS? - 11 julho 
 
 
Em parceria com a FNAC, convidamos o Prof. Paulo Ramísio, 
especialista em hidráulica do Departamento de Engenharia 
Civil da Universidade do Minho, para uma conversa sobre a 
reabilitação da Ribeira da Costa/Couros. 
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2.5   ECORÂMICAS - LIXO AO ESPELHO  
 
As  Ecorâmicas - mostra de cinema documental sobre sociedade e ambiente - dedicaram a edição de 2014 ao tema do 
desperdício e dos resíduos, com o objetivo de abrir uma reflexão abrangente sobre a produção e o destino dos resíduos 
resultantes do ato de consumir. Foram exibidos 8 documentários e realizadas diversas atividades associadas, como 
sessões especiais para escolas, tertúlias e debate com intervenientes convidados, uma ecofeira com vários expositores, 
oficinas (reutilização de óleos alimentares e aproveitamento de sobras alimentares) e intervenções artísticas /escultura, 
musica, performance) em vários espaços da cidade. O jantar de encerramento, com perte de uma centena de partici-
pantes, teve lugar nas ruinas do Teatro Jordão. 
As Ecorâmicas foram organizadas pela AVE, em parceria com a Cor de Tangerina e a Fraterna, com diversos apoios à 
organização, institucionais e comerciais, e com a colaboração voluntária de vários artistas plásticos, de artes performa-
tivas e musicais, de artistas gráficos, de uma equipa de tradução e legendagem e de assessoria de imprensa. 
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2.6   OUTRAS ATIVIDADES 

2.6.1   CONVÍVIOS: ANIVERSÁRIO - MAGUSTO - TERTÚLIA 
Neste ano realizamos alguns convívios entre associados e amigos dos quais destacamos o nosso aniversário, o magus-
to e um lanche tertúlia. 
 

2.6.2   FORUM AMBIENTE E MOBILIDADE - 10 março 
Participamos no Fórum Ambiente e Mobilidade, incluído no Fórum Municipal Guimarães 14|20 promovido pela 
Câmara Municipal para recolher contributos da sociedade vimaranense para o novo quadro comunitário. 
 

2.6.3   CONFERÊNCIAS GUIMARÃES: VOLUNTARIADO E SOLIDARIEDADE - 27 nov. 
A convite do Banco Local de Voluntariado de Guimarães, participamos nas conferências Guimarães: Voluntariado e 
Solidariedade, apresentando a AVE no painel Práticas de Voluntariado em Guimarães. 

2.6.4   TERTÚLIA LIMPAR PORTUGAL 
Tertúlia sobre o estado das lixeiras ilegais em Guimarães, passados que foram quatro anos do Limpar Portugal. 
 

2.6.5   MERCADO SEGUNDA MÃO - 16 fev. 
Venda de artigos em segunda mão que nos foram oferecidos por sócioe e amigos. 
 

2.6.6   TERTÚLIA PLANO DE VOO 
Apresentação do inquérito realizado a sócios e amigos, e discussão do “Plano de Voo” da AVE. 
 

2.6.7   REUNIÃO COM CAMARA MUNICIPAL GUIMARÃES - 18 março 
Reunimos com o Vereador do Ambiente a fim de nos inteirar das estratégias e projetos do município com implicações 
no ambiente, assim como para manifestar pessoalmente as nossas preocupações sobre temas ambientais. 
 

2.6.8   COMISSÃO INTERFREGUESIAS DE COUROS 
Passamos a integrar a Comissão Interfreguesias de Couros. 
 
 
 

2.7   COMUNICAÇÃO 
A comunicação da associação tem sido efetuada essencialmente através de meios eletrónicos: 
 

http://manifestoverde.wordpress.com/ 
Blogue da associação.  Em 2014 registou 9.300 visualizações 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 2014 registou 2.700 visualizações e foram publicados 7 novos artigos. 
 

https://www.facebook.com/ave.ecologia 
Com mais de 2.000 amigos, é o meio utilizado para chegar além do universo dos associados,  
na partilha de ideias e convite à participação nas nossas atividades. 
 

Newsletters 

Foram disponibilizadas newsletters mensais no blogue da AVE, tendo sido divulgada a respetiva ligação através do 
facebook, dos mails dos associados e dos mails da nossa lista de divulgação (500 endereços). Foram 
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2.8   ORGANIZAÇÃO INTERNA 
 
No ano de 2014 inscreveram-se 26 novos associados, sendo que 3 deles são sócios coletivos: Cooperativa Cor de   
Tangerina, Agrupamento de Escolas João de Meira e Agrupamento de Escolas Infias - Vizela. 
 
Foi criado o cartão de sócio da AVE, e foram estabelecidas parcerias para lhe associar vantagens. 
 
Introduzimos a quota familiar, que tem facilitado o acesso/manutenção de associados pertencentes a um mesmo    
agregado familiar, assim como o aumento de associados juniores. 
 
Foram realizadas algumas intervenções na sede da associação, apesar desta ainda não estar com a dignidade           
pretendida para receber os seus associados. 
 
 
 

2.9   APOIOS E AGRADECIMENTOS 
 

A atividade da AVE em 2014 teve o apoio das seguintes entidades: 
 

• União das Freguesias de Oliveira do Castelo, São Paio e São Sebastião), através de apoio logístico e    
financeiro; 

• Serviço Educativo da Oficina / CCVF 

• Câmara Municipal de Guimarães, através de apoio logístico e financeiro às Ecorâmicas 

• Papelaria Ideal, apoio material às Ecorâmicas 

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

• Ecomovimento, Lda. -  Apoio às Ecorâmicas 

• Auto Reparadora José Lopes, Unipessoal, Lda. - Apoio às Ecorâmicas 

 
Foram realizadas atividades em parceria ou colaboração das seguintes entidades: 
 

• ADCL – Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais 

• Cineclube de Guimarães 

• Cooperativa Cor de Tangerina 

• ERDAL – Escola de Referencia Desporto ao Ar Livre 

• Fraterna - Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social 

• FNAC 

• Laboratório da Paisagem 

• Pousadas de Portugal 

 

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 2014 

 
 

BALANCETE 
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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 


