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1. INTRODUÇÃO
O presente documento descreve as atividades realizadas pela AVE – Associaçao Vimaranense para a
Ecologia em 2017.
Ao longo deste ano, a AVE reforçou e manifestou a sua vitalidade, tendo concretizado mais de 75%
das açoes previstas no plano de atividades.
As areas da educaçao ambiental e dos percursos pedestres continuam a ser as que maior numero de
atividades registam, sendo as Ecoramicas a atividade com maior destaque, quer pela sua dimensao,
quer pelos recursos envolvidos.

A AVE, para alem das atividades previstas para este ano, fruto do seu estatuto de ONGA e do
reconhecimento da sua consistente atividade em defesa do ambiente, tem sido solicitada a integrar
orgaos consultivos, como e o caso dos conselhos Eco-Escolas. Tem ainda sido solicitada por diversos
orgaos de comunicaçao social local para emitir opiniao sobre questoes ambientais.
Na atividade deste ano deve ainda ser destacado o comunicado emitido pela AVE, dando conta da sua
posiçao sobre a construçao do Parque de Estacionamento adjacente as ruas da Caldeiroa, Liberdade
e Camoes, tendo em consideraçao a dimensao do projeto e os seus impactes ambientais.
Porem, e como e normal nas associaçoes que se suportam no voluntariado, nem tudo correu
conforme planeado. Das dificuldades sentidas em 2017, destacam-se a recorrente concentraçao da
organizaçao de atividades num numero reduzido de associados, a falta de voluntarios para cultivar o
talhao da horta pedagogica, do qual entretanto desistimos, a desmobilizaçao em torno da Massa
Crítica, e do adiar de alguns projetos como e o caso das reformas previstas para a sede da associaçao.
Por fim, nao poderíamos deixar de assinalar a continuidade de diversas parcerias na organizaçao de
atividades, e novas parcerias que se estabeleceram em 2017, adiante mencionadas.
Resta-nos agradecer a todos os associados e amigos que em 2017 contribuíram para que a AVE tenha
prosseguido o seu objeto social: a defesa e promoçao de um melhor ambiente natural e construido, na
procura de um desenvolvimento equilibrado e sustentado, através da informação, debate e divulgação
de ações que visem a resolução de questões ambientais.
A direçao
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2.1 ORGANIZAÇÃO INTERNA
A organizaçao interna influencia a forma de atuaçao da associaçao. Como tal, e fundamental
promover o desenvolvimento de praticas de gestao descentralizadas e participadas, por forma a que
a atuaçao da AVE va ao encontro dos objetivos definidos.

No que respeita aos objetivos planeados para esta area, importa realçar:


A utilizaçao de ferramentas de trabalho colaborativas em formato digital que permitem a
concretizaçao de açoes sem que haja a necessidade da presença física dos elementos da equipa
diretiva, tornando a açao da AVE mais eficiente;



A elaboraçao de um Manual de Procedimentos que descreve as tarefas recorrentes e as
responsabilidades da direçao da AVE. Este documento e um guia orientador para qualquer
novo elemento que integre a equipa da AVE.



A utilizaçao frequente do espaço da sede da AVE para diversas atividades, confirmando a
oportunidade do investimento de requalificaçao operado em 2016.

2.2 COMUNICAÇÃO
O impacto de uma organizaçao podera ser maior se a sua notoriedade for trabalhada. Esta
notoriedade sai fortalecida pela forma como a AVE atua, mas tambem pela forma como comunica.
Sendo assim, a comunicaçao podera ser um importante apoio a difusao das diferentes atividades da
AVE, criando uma proximidade maior com o publico.
Em 2017, apesar de termos deixado de publicar a newsletter mensal, por falta de disponibilidade de
meios humanos, continuamos a divulgar atividades e notícias de interesse para os socios e
seguidores da AVE.
2.2.1 Blogue Manifesto Verde [http://www.ave-ecologia.org/]
Em 2017, fruto de um maior investimento na produçao de artigos no nosso blog, conseguimos
aumentar em 67% a produçao de publicaçoes, totalizando 20 publicaçoes novas em 2017. Apesar
desse maior esforço, a tendencia de queda de trafego no nosso blogue manteve-se, com cerca de 8000
visualizaçoes durante o ano todo (perda de 10% em relaçao ao ano anterior). Um terço das
visualizaçoes foi proveniente de motores de busca e a segunda maior fatia da origem de trafego foi o
Facebook (13%).
2.2.2 Página Facebook [https://www.facebook.com/ave.ecologia]
Neste ano houve um acrescimo de 6,6% nos seguidores da nossa pagina de Facebook, totalizando
2.880 no final do ano, conforme se pode constatar no grafico abaixo.
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2.3 INTERVENÇÃO
A AVE, na sua qualidade de Organizaçao Nao Governamental de Ambiente (ONGA), tem o direito e
dever de contribuir para a conceçao e execuçao dos planos municipais com incidencia no meio
ambiente, assim como de estar alerta e denunciar todas as açoes que considere lesivas para o
territorio.
Neste ambito, a AVE foi convidada a participar em diversas iniciativas de ambito concelhio ou
nacional.

2.3.1 Projeto de investigação da Universidade das Nações Unidas sobre Reabilitação Urbana
O projeto visava, nomeadamente, envolver a comunidade nas discussoes e tomadas de decisao sobre
a problematica da reabilitaçao urbana em Guimaraes. A AVE disponibilizou-se a participar no projeto
como entidade capaz de mobilizar a comunidade e tambem como parceiro consultor. Todavia,
lamentavelmente o projeto da Universidade nao obteve aprovaçao necessaria para a prossecuçao dos
objetivos atras anunciados.
2.3.2 Encontro “Ação Ecológica – Transição Sustentável e Regeneração”
O encontro, organizado pelas associaçoes Famalicao em Transiçao e Campo Aberto, decorreu na Casa
do Territorio, em Vila Nova de Famalicao, no dia 7 de outubro. A bacia hidrografica do rio, a floresta
autoctone e as areas protegidas foram os temas mais debatidos, tendo participado cerca de 35
associaçoes ligadas a defesa do ambiente. A AVE, representada pelo Paulo Gomes e pelo Manuel
Fernandes, participou ativamente no encontro, que terminou com a assinatura da “Carta de
Famalicao: O espírito e as praticas”. O resumo da participaçao da AVE pode ser consultado no blogue
(https://ave-ecologia.org/2017/10/15/acao-ecologica-transicao-sustentavel-e-regeneracao/).
2.3.3 Conselho do Plano de Paisagem de Guimarães
Foi apresentado o trabalho realizado pelo Laboratorio da Paisagem, assim como o que falta fazer para
a concretizaçao do Plano de Paisagem de Guimaraes, um documento orientador sobre os elementos
da paisagem vimaranense e sobre as açoes que devem ser levadas a cabo para os preservar e
potenciar. A AVE ira contribuir neste processo como Agente da Paisagem.
2.3.4 Projeto NoVOID
A AVE integrou o Steering Group do projeto NoVOID, denominado “Ruínas e terrenos vagos nas
cidades portuguesas”. E um projeto interdisciplinar, no qual se juntam geografos, arquitetos e
arquitetos paisagistas, coordenado pelo Centro de Estudos Geograficos da Universidade de Lisboa e
que tem como instituiçoes parceiras o CIAUD – Centro de Investigaçao em Arquitetura, Urbanismo e
Design (Faculdade de Arquitetura, U. Lisboa), o CEABN – Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta
Neves (Instituto Superior de Agronomia, U. Lisboa) e o Lab2PT – Laboratorio de Paisagens,
Patrimonio e Territorio (U. Minho). O projeto visa explorar “a vida obscura dos espaços urbanos
abandonados e propostas de planeamento alternativo para a cidade perfurada.”
2.3.5 Incubadora de Base Rural
A AVE passou a integrar o Conselho Consultivo da Incubadora de Base Rural, sendo este um projeto
que pertence ao Município de Guimaraes, e que tem por objetivo ajudar e apoiar os promotores de
projetos de empreendedorismo de base rural.
2.3.6 Candidatura Capital Verde Europeia
Neste ano, a AVE participou em duas reunioes do Conselho Consultivo da candidatura de Guimaraes a
Capital Verde Europeia.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A educaçao ambiental constitui para a AVE um dos pilares da sua atividade, pelo que tem sido, e
continuara a ser, um componente transversal que incorporamos em praticamente todas as nossas
iniciativas.
2.4.1 Participação em Conselhos Eco-Escolas
A AVE integra os conselhos Eco-Escolas de diversos estabelecimentos de ensino da regiao. Ao longo
do ano, participou em varias reunioes de Conselhos Eco-Escolas, tendo contribuído sempre que
possível com a sua experiencia em educaçao ambiental:







15 de fevereiro - EB 2/3 Egas Moniz
15 de março - ES Francisco de Holanda
8 de junho - ES Francisco de Holanda
11 de outubro - EB 2/3/S Infias
24 de novembro - EB1 Pegada
14 de dezembro - EB1 Santa Luzia

2.4.2 Comemoração do Dia da Floresta na EB1 Santa Luzia
Celebrou-se o Dia da Floresta com a realizaçao de uma atividade de sementeira na horta pedagogica
da escola EB1 de Santa Luzia, que contou com a presença do Raul Freitas e do Nuno Oliveira.
2.4.3 Jogo com Plantas Aromáticas na EB1 Santa Luzia

No dia 11 de abril, a convite da Escola EB1 de Santa Luzia, a AVE realizou a atividade “Identificar
Plantas com os 5 Sentidos: Jogo com Plantas Aromaticas”, promovida pela Raquel Ferreira e Raul
Freitas. Participaram na atividade 41 crianças que estavam na escola no contexto de tempos livres
das ferias da Pascoa. Depois do jogo terminar, as crianças recorrendo a tecnica de propagaçao por
estacas, colocaram as plantas usadas no jogo em vasos com terra na estufa da escola para que todos
pudessem cuidar, ver e usar as plantas durante o ano.
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2.4.4 Projeto Rios: saídas de campo de Primavera e Outono
O Projeto Rios visa a adoçao e monitorizaçao de um troço de rio, de modo a promover a
sensibilizaçao da sociedade civil para os problemas e a necessidade de proteçao e valorizaçao dos
sistemas ribeirinhos. Neste contexto, a Associaçao compromete-se a desenvolver açoes periodicas de
monitorizaçao de um troço de 500 m de troço do rio Ave, localizado na freguesia de Brito.
A segunda saída de campo, desde a adesao ao projeto, realizou-se no 25 de junho, ja no início do
verao, e contou com a participaçao de 8 associados, tendo sido orientada pelas monitoras Lara
Castro e Raquel Ferreira.
A atividade iniciou-se com o preenchimento da ficha de campo, no que respeita a caracterizaçao
geral do rio e ao estudo do ecossistema aquatico, procurando-se identificar a flora e fauna existente.
Apesar da presença de pescadores, que afirmaram a presença de bogas no local, nao foram
observadas quaisquer especies de anfíbios, mamíferos, peixes, repteis ou macroinvertebrados. Nao
obstante, foi possível ouvir o som de algumas aves.
Foram tambem recolhidas amostras de agua para analise de alguns parametros físico-químicos e
microbiologicos no laboratorio, cujos resultados cujos resultados, com exceçao do parametro azoto,
sao inferiores aos valores maximos admissíveis para os objetivos ambientais de qualidade mínima
para as aguas superficiais (anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98), ver quadro 1.
Como atividade complementar, foi efetuada uma recolha de lixo na margem direita do rio, tendo sido
depositado junto ao entulho existente debaixo do viaduto e informada a Junta de Freguesia de Brito
da necessidade de recolha.
No dia 5 de novembro cumpriu-se com a caracterizaçao de outono, que contou com a presença de 14
pessoas, tendo tido a mesma orientaçao. A semelhança da saída anterior, procedeu-se ao
preenchimento do guia de campo, efetuaram-se recolhas de agua para analise de alguns parametros
físico-químicos e microbiologicos em laboratorio e recolheu-se o lixo encontrado na margem direita.
No quadro 1 apresentam-se os resultados de alguns parametros constantes no anexo XXI do DecretoLei n.º 236/98, relativos aos objetivos ambientais de qualidade mínima para as aguas superficiais,
cujos valores obtidos, a exceçao do azoto, sao inferiores aos maximos admissíveis.
Quadro 1—Resultados da qualidade da agua do rio AVE no troço adotado para o Projeto Rios

Fotos: em cima, recolha de lixo na margem direita do troço; em baixo, preenchimento do guia de campo.
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2.4.5 Oficinas Fnac Kids
Ao longo do ano, a AVE colaborou por diversas ocasioes com a Fnac na realizaçao de oficinas
experimentais de tematicas diversas: propriedades do ar, propriedades da agua, plantas aromaticas,
química, microscopia, viscosidade.
2.4.6 Vizela em Festa - Bilhete de Identidades das Árvores do Parque das Termas
A AVE, no ambito do evento “Vizela em Festa” de 7 de maio, organizou uma atividade ludicopedagogica de identificaçao de varias arvores existentes no Parque das Termas de Vizela.
Participaram 4 equipas distintas, contando com varias crianças que se envolveram entusiasticamente
na atividade.
2.4.7 Tertúlia sobre Agricultura Biológica
Como ja vem sendo habito, a AVE participou em mais uma Feira da Terra, uma iniciativa da
Associaçao para o Desenvolvimento das Comunidades Locais (ADCL). Agricultura, artesanato e
gastronomia sao as principais componentes da feira. Neste contexto, promoveu-se a realizaçao de
uma tertulia sobre agricultura biologica, levada a cabo no Terreiro de Sao Torcato, que contou com as
intervençoes de Nuno Oliveira, Sonia Castro, Carlos Ribeiro e Raquel Ferreira, que partilharam as
suas experiencias como agricultores biologicos. A atividade contou com 11 participantes.
2.4.8 Comunidade Ecológica Eikpunt
Em parceria com o Museu de Alberto Sampaio, organizou-se no dia 29 de julho, uma palestra que
abordou o quotidiano da comunidade ecologica de Eikpunt, nos Países Baixos. A palestra teve a
presença de Cristina Soeiro e Dick Timmer, residentes nos Países Baixos e profundos conhecedores
desse quotidiano alternativo (e sustentavel). Alem da palestra, foi exibido um documentario inedito
sobre Eikpunt. O evento contou com cerca de 30 participantes, tendo a sessao de perguntasrespostas sido muito participada.
2.4.9 Lançamento da revista infantil “Bairro Afonsino”
Revista que conta com a colaboraçao da AVE numa secçao dedicada a educaçao ambiental. No
primeiro numero da revista, lançado a 14 de dezembro, foi abordado o tema dos plastico e forma de
o evitar no dia a dia.
2.4.10 XXIII Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental da ASPEA
A AVE esteve representada pela Helena Salazar nas XXIII Jornadas Pedagogicas de Educaçao Ambiental da
ASPEA. Integrada no painel “Estrategias e Recursos em Educaçao Ambiental em Contexto Local”, a
apresentaçao, de 10 minutos, serviu para dar a conhecer aos presentes a atividade da AVE no domínio da
educaçao ambiental no concelho.
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2.5 PERCURSOS PEDESTRES
As caminhadas tem sido uma ferramenta eficaz na aproximaçao dos associados e amigos ao
patrimonio ambiental, contribuindo assim para o seu conhecimento e respeito. Continuam a ser os
eventos da AVE que contam com um maior numero de participantes. Em 2017 organizaram-se varias
caminhadas, onde se promoveram e divulgaram valores ambientais atraves do contacto com a
natureza. Destaca-se a iniciativa “Caminhar em Guimaraes” que permite aos vimaranenses
conhecerem melhor o seu concelho.
2.5.1 Caminhada “Nas Encostas do Marão: Covelo do Monte” - 12 fevereiro
Num dia bastante chuvoso e frio, realizamos uma
caminhada no concelho de Amarante, nas encostas da
Serra do Marao, pelas freguesias de Aboadela e Canadelo, a
volta da aldeia de Covelo do Monte. Contamos com o apoio
da Associaçao Desportiva de Amarante - reconhecimento
do percurso - e da Junta de Freguesia de Aboadela, Sanche
e Varzea - limpeza de algumas zonas do trilho. Tivemos 29
participantes, todos eles com a atitude apropriada perante
as dificuldades que foram surgindo.

2.5.2 Caminhada “Trilho de São Bento” - 26 março
Num dia que ameaçava ser de chuva persistente, os 15
participantes tiveram a sorte de serem poupados a
intemperie durante quase todo o percurso pelo Trilho de
Sao Bento, em Vizela. A caminhada teve início no Parque
das Termas de Vizela, onde pudemos observar algumas
curiosidades e a beleza da vegetaçao. Depois de
seguirmos alguns quilometros ao longo do rio, encetamos
a longa subida a Sao Bento, passando por Montesinhos. La
no alto, fizemos o piquenique no parque de merendas e no
fim fomos apreciar as vistas no miradouro de Sao Bento.

2.5..3 Caminhada “Aldeias das Margens do Rio Vizela” - 23 abril
Celebramos o 16.º aniversario da AVE com mais uma
caminhada: “Aldeias das Margens do Rio Vizela” (PR2).
Foram 73 os participantes. Tendo visitado as ruínas do
moinho de casca de carvalho de Gontim, distribuímos um
folheto relativo aos carvalhos que se puderam ver durante
o percurso. O piquenique realizou-se nas margens do rio
Vizela, perto de Pedraído. No final, no coreto de Lagoa,
cantaram-se os parabens a AVE e partilharam-se bolos
disponibilizados por alguns associados.
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2.5.4 Caminhar em Guimarães: Por Terras de Souto, Gonça e Gondomar - 4 junho
Nesta caminhada foi possível visitar o exterior do
desativado aterro sanitario de Gonça e refletir sobre os
possíveis impactos ambientais do aterro mesmo depois da
desativaçao, assim como reconhecer as crateras das
pedreiras de Gondomar. O passeio terminou com um
agradavel piquenique junto aos moinhos do ribeiro de
Santa Maria do Souto. Contabilizaram-se 48 participantes.

2.5.5 Feira da Terra: Subir a Rendufe - 9 junho

Caminhada enquadrada na Feira da Terra (evento anual
organizado pela ADCL). Participaram 14 pessoas, numa
manha de nevoeiro e chuvisco, em que foi possível, para
alem do contacto com a natureza, reconhecer alguns
caminhos antigos utilizados pelas populaçoes de Sao
Torcato e Rendufe.

2.5.6 Trilhos de Sistelo - 24 setembro

Esta foi a primeira caminhada organizada pela AVE em que
os participantes se deslocaram de autocarro, de modo a
diminuir a pegada ecologica desta atividade e para evitar
problemas de estacionamento na aldeia. Tivemos 36
participantes e fomos muito bem recebidos pela Junta de
Freguesia e associaçoes locais, nomeadamente pelo Hugo
Novo, da associaçao Quinta Logica, que nos transmitiu
informaçoes sobre o pastoreio de cabras na manutençao
da vegetaçao das encostas da freguesia de Sistelo.

2.5.7 Caminhar em Guimarães: De Longos ao Bom Jesus - 19 novembro
A ultima caminhada do ano partiu de Longos com vista a
conhecer os percursos entre esta freguesia e os
conhecidos santuarios do Bom Jesus e Sameiro, contou
com 30 participantes. Durante a atividade, tivemos
oportunidade de realizar uma sementeira de carvalhos
num local um pouco acima do Sameiro. O local devera ser
monitorizado durante 2018, para garantirmos que os
jovens carvalhos sobrevivem.
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2.6 ECORÂMICAS
De 26 a 29 de outubro decorreu, no auditorio da Fraterna, a 5ª ediçao da mostra de cinema
documental sobre ambiente e sociedade, este ano dedicada ao tema “A Floresta”, com o seguinte

Programa:


No dia 26, as 21:45, em colaboraçao com o cineclube de Guimaraes, foi exibido o filme “O Apelo
da Floresta: A Sabedoria Esquecida das Árvores”, de Jeffrey McKay, antecedido da curtametragem "O Abate Continua", de Jeff Wirth.



No dia 27 foram realizadas Sessoes de curtas metragens dedicadas as escolas que, por motivo
de greve da funçao publica, com total adesao do corpo docente, foi cancelada. Nao obstante, farse-a chegar a atividade as turmas inscritas.



No dia 28, com inícios as 15:00, foram exibidos os documentarios "Baldios e Montes Vicinais: O
Futuro em Mão-Comum", de Diana Toucedo e "Florestas Sintéticas: Os Perigos das
Árvores Geneticamente Modificadas", de Ed Schehl e Steve Linaeu. Após a exibição dos
filmes, realizou-se um debate/reflexao em torno do tema A FLORESTA, que contou com a
presença de convidados do meio academico (Carlos Aguiar, da Escola Superior Agraria de
Bragança), empresarial (Jose Sequeira Braga, da Associaçao dos Silvicultores do Vale do Ave) e
associativo (Andre Fernandes e Andreia Pereira, da ACTEA – Associaçao de Conservaçao da
Natureza e Jose Antunes, do Abrir o Ave aos Cidadaos), tendo sido muito participado.



No dia 29 o dia começou com uma açao de recolha de bolotas junto ao Paço dos Duques, com o
intuito de utilizar as sementes em atividades de reflorestaçao. De tarde foram exibidos varios
filmes, com destaque para a animaçao "O Homem Que Plantava Arvores", de Frederick Back e
"A Inteligência das Árvores", de Julia Dordel e Guido Tölke. O encerramento do evento
foi assinalado com um lanche convívio
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2.7 OUTRAS ATIVIDADES
2.7.1 A AVE, o Solstício e o Ioga
Habitual celebraçao do solstício de verao, a 21 de junho, com presença na montanha de Penha de
varias dezenas de convidados. O evento teve a colaboraçao de Vaibhav Shah, que ministrou uma aula
de ioga.

2.7.2 Magusto da AVE
O tradicional Magusto da AVE realizou-se este ano a 12 de novembro, na Quinta da Felgueira, em
Souto (Sao Salvador). A atividade contou com a presença de 30 pessoas.

3 APOIOS E AGRADECIMENTOS
A atividade da AVE em 2017 teve o apoio das seguintes entidades:


Uniao das Freguesias de Oliveira do Castelo, Sao Paio e Sao Sebastiao), atraves de apoio
logístico e financeiro;



Camara Municipal de Guimaraes, atraves de apoio logístico e financeiro as Ecoramicas

Foram realizadas atividades em parceria ou colaboraçao das seguintes entidades:


ADCL – Associaçao para o Desenvolvimento das Comunidades Locais



Cineclube de Guimaraes



Museu Alberto Sampaio



Muralha - Associaçao de Guimaraes para Defesa do Patrimonio



Laboratorio da Paisagem



Famalicao em Transiçao

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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4. RELATÓRIO DE CONTAS 2017
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AVE - ASSOCIAÇAO VIMARANENSE PARA A ECOLOGIA
Edifício Mercado Municipal - Loja 23T - Apartado 73 - 4801-909 Guimaraes
info@ave-ecologia.org
912 840 699
ave-ecologia.org
manifestoverdefotos.wordpress.com
www.facebook.com/ave.ecologia

Pág. 14 de 14

