
À comunidade de Alheira
Ecoclubinos
•Nasceu em Maio de 2007 e oficializou-se no final desse ano 
(1º Ecoclube de Vila Nova de Gaia)

•Tema: Biodiversidade
•Constituído por 15 jovens

Acções feitas (Janeiro-Fevereiro-Março’09)

•Construção de caracol e compostor – projecto Mãos na Terra

•Exposição “O outro lado dos resíduos” para cerca de 70 
pessoas da comunidade de Alheira, na Festa de Jovens

•Testemunho nas Jornadas de Educação Ambiental da ASPEA 

• Entrega das roupas recolhidas para os sem-abrigo às equipas 
de rua da AMI, Vila Nova de Gaia

•Onze acções de sensibilização, para 500 alunos das Escolas 
EB1/JI Aldeia Nova, Magarão e Pousada, EB 2,3 de Avintes e 
Escola Secundária de Almeida Garrett

•Encontro do tema Resíduos, na AMAVE, em Guimarães

•Campanhas porta-a-porta em Alheira, com vista à promoção 
da prática de compostagem caseira.

Agenda (Abril-Maio-Junho’09)

•Campanhas porta-a-porta na comunidade

•Sensibilização em Cafés/Restaurantes

•Manifestação Ambiental no Rio Douro

•Manutenção do espaço Mãos na Terra

•Recolha de papel/cartão
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Blog: http://ecoclubinos.blogspot.com
E-mail: ecoclubinos@gmail.com

Presidente: Nuno Silva | 
mm_ram_slip@hotmail.com

Facilitadora: Ana Lopes |
analops@gmail.com



Jovens a valorizar resíduos 
noutros locais

Ecoclube Vivo – Guimarães
Acções feitas (Janeiro-Fevereiro-Março’09):

•Todas as 4.ªs feiras, de tarde, decorreram acções de 
sensibilização nas EB1’s da Comissão Social Inter-
freguesias de Castreja e Sudoeste de Montanha da Penha 
(Briteiros). Os temas abordados foram:

Floresta
Resíduos
Educação Alimentar

•Encontro do tema Resíduos, AMAVE, Guimarães

Ecoclube Verde Minho - Fafe

Acções feitas (Janeiro-Fevereiro-Março’09):

•Execução do projecto “Uma horta do tamanho de uma porta”

•Preparação de tubos de plástico para cultivo de morangueiros e 
manutenção com pacotes de leite

•Dia da árvore, actividade de reflorestação do Parque da Cidade 
de Fafe 

•Distribuição de alface da horta biológica para sanduíches do 
bar dos alunos da Escola EB 2,3 Prof. Carlos Teixeira

•Encontro do tema Resíduos, na AMAVE, em Guimarães

Blog: http://ecoclubevivo.wordpress.com/
E-mail: eco.vivo@gmail.com
Presidente: a definir

Facilitador: Joaquim Novo |
joaquimjnovo@yahoo.com.br
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Blog: http://ecoclube.verde.minho.googlepages.com/
E-mail: ecoclube.verde.minho@gmail.com
Presidente: Rute Silva | rutesilva98@hotmail.com

Facilitadores: António Rosa | antoniorosa@hotmail.com
Albino Ribeiro | ribeiro.albino@gmail.com
Joaquim Sampaio | jagsampaio@iol.pt


