
ÀÀÀÀ comunidade de Guifõescomunidade de Guifõescomunidade de Guifõescomunidade de Guifões
Ecoclube GuardaEcoclube GuardaEcoclube GuardaEcoclube Guarda----RiosRiosRiosRios
Nasceu na freguesia de Guifões, concelho de Matosinhos.
•Tema: Água, na vertente de preservação dos rios.
•Constituído por 16 jovens.

AcAcAcAcçççções feitasões feitasões feitasões feitas |Abril|Abril|Abril|Abril ---- Maio Maio Maio Maio ---- JunhoJunhoJunhoJunho’’’’09090909

. Participação na Feira da Juventude, na LousãFeira da Juventude, na LousãFeira da Juventude, na LousãFeira da Juventude, na Lousã nos dias 25 e 
26 de Abril, em conjunto com um grupo de alunos do 12.º A.

. Organização de um concurso de esculturasconcurso de esculturasconcurso de esculturasconcurso de esculturas alusivas ao 25 de 
Abril, construídas com materiais reciclados, no Salão Nobre da 
Junta de Freguesia de Guifões.

. AcAcAcAcçççção de divulgaão de divulgaão de divulgaão de divulgaçççção dos Ecoclubes,ão dos Ecoclubes,ão dos Ecoclubes,ão dos Ecoclubes, na final das Olimpíadas 
do Ambiente, que se realizou nos dias 1 e 2 de Maio no 
Museu do Carro Eléctrico, no Porto.

.... ParticipaParticipaParticipaParticipaçççção na Marcha pela Saão na Marcha pela Saão na Marcha pela Saão na Marcha pela Saúúúúde,de,de,de, organizada pela Junta de 
Freguesia de Guifões, onde participaram mais de uma centena 
de pessoas.

. Ac. Ac. Ac. Acçççção de monitorizaão de monitorizaão de monitorizaão de monitorizaçççção do Rio Leão do Rio Leão do Rio Leão do Rio Leçççça,a,a,a, em conjunto com um 
grupo de alunos da Escola Secundária da Senhora da Hora e o 
Ecoíris.

.... Visita Visita Visita Visita àààà Barragem do Alqueva e Barragem do Alqueva e Barragem do Alqueva e Barragem do Alqueva e àààà Aldeia da LuzAldeia da LuzAldeia da LuzAldeia da Luz, devido à
participação do Ecoclube no concurso "História das Cheias em 
Portugal”, promovido pelo “Projecto Rios”.

. Apresenta. Apresenta. Apresenta. Apresentaçççção sobre o projecto ão sobre o projecto ão sobre o projecto ão sobre o projecto ““““Jovens, ambiente e cidadania Jovens, ambiente e cidadania Jovens, ambiente e cidadania Jovens, ambiente e cidadania 
na Região Nortena Região Nortena Região Nortena Região Norte”””” e “projecto Rios” na 2ª Palestra Intermunicipal 
“à conversa com o Leça”. 

Agenda Agenda Agenda Agenda |Julho|Julho|Julho|Julho ---- Agosto Agosto Agosto Agosto ---- SetembroSetembroSetembroSetembro’’’’09090909

• 2ª Patuscada Solar
•Monitorização do Viveiro de Árvores ribeirinhas
•IV Encontro Nacional de Ecoclubes em Jugueiros - Felgueiras

Parceiros locais:Parceiros locais:Parceiros locais:Parceiros locais:
• Junta de Freguesia de Guifões (Mecenas)
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Blogue: Blogue: Blogue: Blogue: http://http://http://http://ecoclubeguardarios.blogspot.comecoclubeguardarios.blogspot.comecoclubeguardarios.blogspot.comecoclubeguardarios.blogspot.com////
EEEE----mail: mail: mail: mail: ecoclubeguardarios@gmail.comecoclubeguardarios@gmail.comecoclubeguardarios@gmail.comecoclubeguardarios@gmail.com
Presidente:  Presidente:  Presidente:  Presidente:  Filipe Magalhães | Filipe Magalhães | Filipe Magalhães | Filipe Magalhães | kapitaomagalhaes@gmail.comkapitaomagalhaes@gmail.comkapitaomagalhaes@gmail.comkapitaomagalhaes@gmail.com

Facilitador:  Facilitador:  Facilitador:  Facilitador:  JosJosJosJoséééé LuLuLuLuíííís | joluis2@gmail.coms | joluis2@gmail.coms | joluis2@gmail.coms | joluis2@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 ||||AbrilAbrilAbrilAbril ---- Maio Maio Maio Maio ---- JunhoJunhoJunhoJunho’’’’09090909

. Continuação das acacacacçççções porta a porta para recolha de ões porta a porta para recolha de ões porta a porta para recolha de ões porta a porta para recolha de óóóóleos leos leos leos 
alimentares usados.alimentares usados.alimentares usados.alimentares usados.

. Recolha doRecolha doRecolha doRecolha do primeiro primeiro primeiro primeiro óóóóleão leão leão leão cheio de óleo alimentar.

. Participação no encontro da juventude em Rates.encontro da juventude em Rates.encontro da juventude em Rates.encontro da juventude em Rates.

. DinamizaDinamizaDinamizaDinamizaçççção de actividades no encontro de escuteirosão de actividades no encontro de escuteirosão de actividades no encontro de escuteirosão de actividades no encontro de escuteiros em 
Moreira da Maia.

Ecoclube Salta FronteirasEcoclube Salta FronteirasEcoclube Salta FronteirasEcoclube Salta Fronteiras
Jugueiros Jugueiros Jugueiros Jugueiros ---- FelgueirasFelgueirasFelgueirasFelgueiras

AcAcAcAcçççções feitas ões feitas ões feitas ões feitas ||||AbrilAbrilAbrilAbril ---- Maio Maio Maio Maio ---- JunhoJunhoJunhoJunho’’’’09090909

. OrganizaOrganizaOrganizaOrganizaçççção de um dia ambientalão de um dia ambientalão de um dia ambientalão de um dia ambiental para os jovens da 
Associação Acarinhar no Monte do Seixoso na Lixa.

. Inicio da campanha de recolha de campanha de recolha de campanha de recolha de campanha de recolha de óóóóleos alimentares usadosleos alimentares usadosleos alimentares usadosleos alimentares usados
em Vila Verde.

. Limpeza de um terreno abandonadoLimpeza de um terreno abandonadoLimpeza de um terreno abandonadoLimpeza de um terreno abandonado para utilizarem como 
horta.
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os BlogBlogBlogBlog: : : : http://http://http://http://www.ecoclubedemindelo.blogspot.comwww.ecoclubedemindelo.blogspot.comwww.ecoclubedemindelo.blogspot.comwww.ecoclubedemindelo.blogspot.com////

Email: Email: Email: Email: ecoclubedemindelo@gmail.comecoclubedemindelo@gmail.comecoclubedemindelo@gmail.comecoclubedemindelo@gmail.com
Presidente: Presidente: Presidente: Presidente: Rita Ramos | ritinha313@hotmail.comRita Ramos | ritinha313@hotmail.comRita Ramos | ritinha313@hotmail.comRita Ramos | ritinha313@hotmail.com
Facilitadoras: Facilitadoras: Facilitadoras: Facilitadoras: Rita Melo | ritamelo9@gmail.comRita Melo | ritamelo9@gmail.comRita Melo | ritamelo9@gmail.comRita Melo | ritamelo9@gmail.com
Joana Silva | Joana Silva | Joana Silva | Joana Silva | joanapontopt@gmail.comjoanapontopt@gmail.comjoanapontopt@gmail.comjoanapontopt@gmail.comC
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BlogBlogBlogBlog:::: httpshttpshttpshttps://://://://sites.google.comsites.google.comsites.google.comsites.google.com/site//site//site//site/EcoclubesaltafronteirasEcoclubesaltafronteirasEcoclubesaltafronteirasEcoclubesaltafronteiras
EEEE----mailmailmailmail: : : : ecoclube.saltafronteiras@gmail.comecoclube.saltafronteiras@gmail.comecoclube.saltafronteiras@gmail.comecoclube.saltafronteiras@gmail.com
Presidente: Presidente: Presidente: Presidente: Vanessa Mendes | vanessa13mendes@gmail.comVanessa Mendes | vanessa13mendes@gmail.comVanessa Mendes | vanessa13mendes@gmail.comVanessa Mendes | vanessa13mendes@gmail.com

Facilitadora: Facilitadora: Facilitadora: Facilitadora: Helena Sousa | Helena Sousa | Helena Sousa | Helena Sousa | mhsousa@intervirmais.ptmhsousa@intervirmais.ptmhsousa@intervirmais.ptmhsousa@intervirmais.pt


