
ÀÀÀÀ comunidade da Lixacomunidade da Lixacomunidade da Lixacomunidade da Lixa
EcoTorgasEcoTorgasEcoTorgasEcoTorgas
•Nasceu na Lixa, na Escola Secundária em Setembro de 09.
•Tema: trata os três temas - Água, Floresta e Resíduos 
•Constituído por 50 jovens.

AcAcAcAcçççções feitasões feitasões feitasões feitas |Out|Out|Out|Out. . . . ––––NovNovNovNov. . . . ––––Dez.Dez.Dez.Dez.’’’’09090909
. Formaliza. Formaliza. Formaliza. Formalizaçççção do ecoclubeão do ecoclubeão do ecoclubeão do ecoclube
O Ecoclube criou o logótipo e elegeu os cargos dirigentes, sendo eleita 
para presidente a Patrícia Ribas; Vice-Presidente Camilo Rebelo, 
Secretária Tânia Costa, Relações Públicas Cátia Teles e Tesoureira 
Anabela Marinho.

. Forma. Forma. Forma. Formaçççção sobre florestasão sobre florestasão sobre florestasão sobre florestas
O Ecoclube participou no dia 17 de Outubro no WORKSHOP “Floresta, 
juventude e ODM”, que se realizou no Jardim Botânico do Porto.

. Dia da Floresta Aut. Dia da Floresta Aut. Dia da Floresta Aut. Dia da Floresta Autóóóóctonectonectonectone
No dia 23 de Outubro o ecoclube comemorou na escola o dia da 
Floresta Autóctone, com uma sessão solene, que teve inicio com a 
apresentação dos objectivos da actividade e da constituição do Ecotorgas
pelas professoras facilitadoras enriquecida pela projecção de vídeos, 
música e poesia apelativos do tema e finalizada pela entrega das 100 
espécies vegetais às pessoas interessadas que assinaram, no livro de 
Honra, o seu compromisso de zelar pelo seu crescimento saudável.

. Campanha de Recolha de Papel e algodão. Campanha de Recolha de Papel e algodão. Campanha de Recolha de Papel e algodão. Campanha de Recolha de Papel e algodão
O Ecoclub já iniciou a recolha de papel e algodão. Actividade que decorre 
ao longo de todo o ano lectivo.

. Limpar Portugal. Limpar Portugal. Limpar Portugal. Limpar Portugal
O Ecoclube participou nas reuniões do Limpar Portugal no grupo de 
Felgueiras.

Agenda Agenda Agenda Agenda |Jan|Jan|Jan|Jan. . . . –––– Fev. Fev. Fev. Fev. –––– Mar.Mar.Mar.Mar.’’’’10101010
• Workshop como fazer papelWorkshop como fazer papelWorkshop como fazer papelWorkshop como fazer papel
• IdentificaIdentificaIdentificaIdentificaçççção de lixeiras clandestinasão de lixeiras clandestinasão de lixeiras clandestinasão de lixeiras clandestinas
• AdopAdopAdopAdopçççção de um troão de um troão de um troão de um troçççço de rioo de rioo de rioo de rio
• Limpar Portugal (20 MarLimpar Portugal (20 MarLimpar Portugal (20 MarLimpar Portugal (20 Marçççço)o)o)o)

Parceiros locais:Parceiros locais:Parceiros locais:Parceiros locais:
• Escola Secundária da Lixa

Blog: http://ecotorgas.blogspot.com/
E-mail: ecotorgas@live.com.pt
Presidente:  Patrícia Ribas | tisha_r_18@hotmail.com

Facilitadoras: Alice Gonçalves |malig_14@hotmail.com
Ângela Pacheco |Amorim37@sapo.pt 

Maria Madureira |cmadureira.filosofia@gmail.com



Jovens a defender a Jovens a defender a Jovens a defender a Jovens a defender a ááááguaguaguagua
nOutrOsnOutrOsnOutrOsnOutrOs lOcaislOcaislOcaislOcais

Ecoclube de MindeloEcoclube de MindeloEcoclube de MindeloEcoclube de Mindelo
Mindelo Mindelo Mindelo Mindelo ---- Vila do CondeVila do CondeVila do CondeVila do Conde

AcAcAcAcçççções feitas ões feitas ões feitas ões feitas ||||OutubroOutubroOutubroOutubro ––––
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. . . . Participação nas Reunião do Limpar Portugal em Vila 
do Conde

Ecoclube GuardaEcoclube GuardaEcoclube GuardaEcoclube Guarda----RiosRiosRiosRios
GuifõesGuifõesGuifõesGuifões –––– MatosinhosMatosinhosMatosinhosMatosinhos

AcAcAcAcçççções feitas ões feitas ões feitas ões feitas ||||OutubroOutubroOutubroOutubro ––––
Novembro Novembro Novembro Novembro ---- DezembroDezembroDezembroDezembro’’’’09090909

. . . . Participação nas I Jornadas Água e Juventude, nos dias 3 e 
4 de Outubro, Porto.

. Acções de divulgação na Escola da Barranha, na Senhora 
da Hora, para alunos do 7º ano.

. . . . No dia 24 de Outubro o Ecoclube associou-se à iniciativa 
350 da Quercus, na Ponte D. Luís I, no Porto. 

. . . . No dia 22 de Novembro o Ecoclube celebrou o dia da 
Floresta Autóctone com plantação de várias árvores.

. . . . O Ecoclube realizou uma sessão de Astronomia na Escola 
da Barrinha, no passado dia 27 de Novembro.

Blog: 
http://www.ecoclubedemindelo.blogspot.com/
Email: 
ecoclubedemindelo@gmail.com
Presidente: 
Rita Ramos | ritinha313@hotmail.com
Facilitadoras: 
Rita Melo | ritamelo9@gmail.com
Joana Silva | joanapontopt@gmail.com

Blog:
https://sites.google.com/site/Ecoclubesaltafronteiras
E-mail: ecoclube.saltafronteiras@gmail.com
Presidente:
Vanessa Mendes | vanessa13mendes@gmail.com
Facilitadora: 
Helena Sousa | mhsousa@intervirmais.pt

Ecoclube Salta FronteirasEcoclube Salta FronteirasEcoclube Salta FronteirasEcoclube Salta Fronteiras
Vila Verde Vila Verde Vila Verde Vila Verde ---- FelgueirasFelgueirasFelgueirasFelgueiras
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.... No dia 31 de Outubro o ecoclube comemorou o dia 
do Halloween.

. . . . No dia 8 de Novembro o Ecoclube realizou na sua 
Horta um magosto.

. . . . Pelo 3 ano consecutivo o ecoclube construir uma 
árvore de natal com resíduos.

. . . . Participação nas reuniões do Limpar Portugal no grupo 
de Felgueiras.

Blog: http://ecoclubeguardarios.blogspot.com/
E-mail: ecoclubeguardarios@gmail.com
Presidente:  
Filipe Magalhães | kapitaomagalhaes@gmail.com

Facilitador:  José Luís | joluis2@gmail.com


