
ÀÀÀÀ comunidade de Felgueirascomunidade de Felgueirascomunidade de Felgueirascomunidade de Felgueiras
EcoclubeEcoclubeEcoclubeEcoclube Salta FronteirasSalta FronteirasSalta FronteirasSalta Fronteiras
Nasceu em Junho de 2007 e actua na freguesia de Vila Verde
• Tema: ÁÁÁÁguaguaguagua, na vertente de preservação dos rios.
• Constituído por 10 jovens10 jovens10 jovens10 jovens
• Reuniões –––– SSSSáááábados, bados, bados, bados, ààààs 17.30h na Horta do s 17.30h na Horta do s 17.30h na Horta do s 17.30h na Horta do EcoclubeEcoclubeEcoclubeEcoclube

ApareceApareceApareceAparece!!!
AcAcAcAcçççções feitasões feitasões feitasões feitas | Julho | Julho | Julho | Julho ---- Agosto Agosto Agosto Agosto ---- SetembroSetembroSetembroSetembro’’’’09090909

.... No dia 4 de Julho4 de Julho4 de Julho4 de Julho o Ecoclube juntou-se à Salta Fronteiras 
Associação e ao Clube de BTT de Margaride para uma acção 
de limpeza no Monte de Sta. Quitéria, junto à pista de BTT. 
Nesta actividade participaram 22 pessoas22 pessoas22 pessoas22 pessoas, que recolheram 
cerca de 250kg de lixo.250kg de lixo.250kg de lixo.250kg de lixo.

.... Cinco elementoCinco elementoCinco elementoCinco elemento do Ecoclube Salta Fronteiras nos dias 24 e 25 dias 24 e 25 dias 24 e 25 dias 24 e 25 
de Julhode Julhode Julhode Julho participaram no EcoGaiaEcoGaiaEcoGaiaEcoGaia, encontro de Ecoclubes em 
Vila Nova de GaiaVila Nova de GaiaVila Nova de GaiaVila Nova de Gaia promovido pelos EcoclubinosEcoclubinosEcoclubinosEcoclubinos....

. . . . Em AgostoAgostoAgostoAgosto durante a festa do padroeiro, em Vila Verdefesta do padroeiro, em Vila Verdefesta do padroeiro, em Vila Verdefesta do padroeiro, em Vila Verde, o 
ecoclube dinamizou um Stand,Stand,Stand,Stand, no recinto da festa com jogos e jogos e jogos e jogos e 
informainformainformainformaçççções sobre o ões sobre o ões sobre o ões sobre o EcoclubeEcoclubeEcoclubeEcoclube....

. . . . O Ecoclube tem vindo a realizar actividades na Horta, actividades na Horta, actividades na Horta, actividades na Horta, desde 
Setembro, fez a limpeza do terrenolimpeza do terrenolimpeza do terrenolimpeza do terreno, sementeirassementeirassementeirassementeiras e já tem as 
primeiras plantas a crescerprimeiras plantas a crescerprimeiras plantas a crescerprimeiras plantas a crescer.

.... O EcoclubeEcoclubeEcoclubeEcoclube Salta Fronteiras foi anfitriãoSalta Fronteiras foi anfitriãoSalta Fronteiras foi anfitriãoSalta Fronteiras foi anfitrião do IV Encontro IV Encontro IV Encontro IV Encontro 
Nacional de Nacional de Nacional de Nacional de EcoclubesEcoclubesEcoclubesEcoclubes que se realizou de 4 a 9 de Setembro4 a 9 de Setembro4 a 9 de Setembro4 a 9 de Setembro
em JugueirosJugueirosJugueirosJugueiros. Neste encontro participaram 30 jovensparticiparam 30 jovensparticiparam 30 jovensparticiparam 30 jovens de vários 
ecoclubes do país.

.... No dia 26 de Setembro26 de Setembro26 de Setembro26 de Setembro o Ecoclube promoveu na HortaHortaHortaHorta uma 
sessão de Cinema ao Ar LivreCinema ao Ar LivreCinema ao Ar LivreCinema ao Ar Livre, que contou com a presença de 
mais de 30 pessoasmais de 30 pessoasmais de 30 pessoasmais de 30 pessoas da freguesia.

Agenda Agenda Agenda Agenda | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro ---- Novembro Novembro Novembro Novembro ---- DezembroDezembroDezembroDezembro’’’’09090909

•Magusto do Ecoclube aberto a toda a comunicada (8 (8 (8 (8 NovNovNovNov.).).).)
•Trabalhos na Horta
•Comemoração do dia da Floresta Autóctone (22 Nov.)22 Nov.)22 Nov.)22 Nov.)
•Construção da arvore de natal com lixo

Parceiros locais:Parceiros locais:Parceiros locais:Parceiros locais:
• Junta de Freguesia de Jugueiros; ARES (Associação Recreativa  
Ecológica e Social de Jugueiros), Junta de Freguesia de Vila 
Verde, Café Vila Verde.
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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



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

EcoclubeEcoclubeEcoclubeEcoclube de Mindelode Mindelode Mindelode Mindelo
Mindelo Mindelo Mindelo Mindelo ---- Vila do CondeVila do CondeVila do CondeVila do Conde

“O Ecoclube de Mindelo nasceu no Verão de 2004, porém, só
foi oficializado nos inícios de 2005. 1º Ecoclube de Portugal, 
com sede na freguesia de Mindelo em Vila do Conde.
Este grupo é posposto por 12 jovens que trabalham o tema da 
água.”

EcoclubeEcoclubeEcoclubeEcoclube GuardaGuardaGuardaGuarda----RiosRiosRiosRios
GuifõesGuifõesGuifõesGuifões ---- MatosinhosMatosinhosMatosinhosMatosinhos

“OS Ecoclubes surgiram na Argentina, em 1992, e são 
Organizações constituídas essencialmente por jovens que, em 
articulação com instituições da comunidade, trabalham para 
melhorar a qualidade de vida e do meio ambiente da 
sociedade. O Ecoclube Guarda-Rios nasceu em Guifões, 
concelho de Matosinhos. Num Mundo cada vez mais 
individualista é imprescindível cultivar valores colectivos, 
como o respeito pela Natureza, por isso contacta-nos! 
Contamos com a tua criatividade para as nossas actividades! “

Retirado do Blogue do Ecoclube
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BlogBlogBlogBlog: : : : http://http://http://http://www.ecoclubedemindelo.blogspot.comwww.ecoclubedemindelo.blogspot.comwww.ecoclubedemindelo.blogspot.comwww.ecoclubedemindelo.blogspot.com////
EmailEmailEmailEmail: : : : 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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osBlogBlogBlogBlog: : : : 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


