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PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

Mais informações: 
joaquimjnovo@yahoo.com.br

http://ecoclubevivo.wordpress.com

Mais informações: 
Joluis2@gmail.com

kapitaomagalhaes@gmail.com

http://ecoclubeguardarios.blogspot.com

O Ecoclube Júlio Dinis  conta com 15 alunos, de idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos. Este 
ecoclube integra o projecto Jovens Repórteres para o Ambiente. Uma das suas actividades mais recentes foi 
a participação no concurso “Esmiuçar Copenhaga”, para o qual concorreu com a realização de dois vídeos: 
“Manter Verde” e “Terra um Planeta com Esperança”, que podem ser visualizados em http://www.youtube.
com/watch?v=pjSi1GD3MlU e http://www.youtube.com/watch?v=hAuXnrOfChk ;

Ecoclube Júlio Dinis em Ovar soma-se ao Movimento

Mais informações:
 eliana.ferreira@alfacoop.pt

lilia.cunha@alfacoop.pt
http://alunos.alfacoop.co.pt/ecoclube

DIVULGAÇÃO DOS ECOCLUBES

O Ecoclube “Montes Verdes”, pertence à Associação Sócio-cultural dos Deficientes de Trás-os-Montes, em 
Bragança. Este surgiu da ideia de proporcionar aos jovens um espaço onde pudessem dedicar-se à Educação 
Ambiental e através da formação combater a exclusão social. As actividades desenvolvidas vão desde a 
recolha de chás e de plantas aromáticas até jogos ao ar livre, entre muitas outras actividades. 

Continua em: http://www.ascudt.org.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
42&Itemid=115

Ecoclube Montes Verdes integra a Rede Nacional dos Ecoclubes

Ecoclube de Paranhos: Reinício de actividades

NASCIMENTO OU RENASCIMENTO DE ECOCLUBES

O Ecoclube de Paranhos constituído por dois grupos: um do 2ºciclo e outro do 3ºciclo, reiniciou as suas 
actividades desde Fevereiro. Os grupos trabalham o tema das Florestas e já realizaram as suas primeiras 
actividades: exploração e orientação do jardim da escola e definição do seu novo logótipo. Parabéns!!!

Blogue: http://ecoclubeparanhos2010.blogspot.com/

Decorreu nos dias 22, 23 e 24 de Janeiro, em Covões, na Escola Superior da Tecnologia da Saúde de Coimbra, 
o Seminário Nacional das Eco-Escolas. Os Ecoclubes foram apontados como exemplo de protagonismo juvenil 
e de cidadania activa.

Continua em: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/2010/01/24/ecoclubes-no-seminario-
nacional-das-eco-escolas/

Ecoclubes no Seminário Nacional das Eco-Escolas em Coimbra
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 Mais informações: 
analops@gmail.com

ruipedrosousa@gmail.com
gilrmp@gmail.com

www.ecoclubinos.blogspot.com

Mais informações: 
daniela.carneiro@lipor.pt
juliano.ferreira@lipor.pt

www.ecoclubedaformiga.org

FORMAÇÃO

No dia 4 de Fevereiro alguns membros dos Ecoclubes foram até ao Fórum da Maia para divulgar o movimento. 
A comitiva era composta pelo Filipe Magalhães do Ecoclube Guarda-Rios, pela Rita Melo do Ecoclube de 
Mindelo e pela Sónia Vieira, Promotora Nacional. O objectivo da sessão, composta por alunos e professores 
do concelho, foi apoiar o inicio de um ou vários Ecoclube(s) na Maia. 

Divulgação dos Ecoclubes na Maia

 Mais informações: 
filipa.sba@gmail.com

tamaraferreira_22@hotmail.com

O Workshop “Água e Rios” realizou-se no passado dia 6 de Junho num projecto da iniciativa da Câmara 
Municipal de Salvaterra de Magos e do proTEJO - Movimento Pelo Tejo, no Auditório do Centro de 
Interpretação e Educação Ambiental do Cais da Vala de Salvaterra de Magos. 

Continua em: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/2010/06/06/sementes-de-agua-e-rios-para-
proteger-o-tejo/

Divulgação dos Ecoclubes em Salvaterra de Magos, Alentejo

No passado dia 29 de Maio, na Trofa, decorreu o IV Encontro da Plataforma Convergir, 
no qual a Rede de Ecoclubes fez-se representar por dois ecoclubistas, a Joana 
Silva e o Gil Pereira. Abriu-se um espaço para conhecer e trocar experiências com 
representantes das organizações participantes, e para divulgar a nossa própria Rede. 

Continua em: http://ecoclubes.opus.org.pl/index.php?area=7&p=news&newsid=358&
categ=

Participação no IV Encontro Convergir

A actividade foi promovida pelo Programa Água e dinamizada pelo Eng.º Vítor Rego e pela Eng.ª Julieta 
Sampaio, da Autoridade Florestal Nacional (AFN), entidade parceira. Contou com a participação de 38 
pessoas, na maioria ecoclubistas: Ecoclube Salta Fronteiras, Ecoclube Guarda-Rios, Ecoclube de Mindelo, 
Ecotorgas, Ecoclube de Paranhos, Ecoclubinos e Ecoclube Montes Verdes, novo ecoclube. 

Relatório em: http://jovensambienteecidadania.files.wordpress.com/2010/01/relatorio-viveiro-de-trutas1.
pdf

ENCONTROS NACIONAIS

O Ecoclube Salta Fronteiras em parceria com a Salta Fronteiras Associação organizou um intercâmbio com 
jovens de Madarcos (Espanha) e de Felgueiras, na freguesia da Refontoura, entre 27 de Março e 1 de Abril. 
Durante estes dias 19 jovens tiveram oportunidade de discutir a realidade dos dois países face à Água e 
realizar algumas actividades nos rios, como acção de monitorização, visita a um moinho a laborar, realizar 
percursos pedestres, entre outras actividades.

Intercâmbio “Caminhando pela Água”

Visita ao viveiro das trutas no Marão
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Mais informações: 
ritamelo9@gmail.com

joanapontopt@gmail.com

www.ecoclubedemindelo.blogspot.com

Mais informações: 
mariajoao59@hotmail.com

Mais informações: 
antoniorosa@hotmail.com
rutesilva98@hotmail.com

http://ecoclube.verde.minho.
googlepages.com

ACTIVIDADES DOS ECOCLUBES

Reunião do Movimento Água e Juventude

Três Ecoclubes celebraram a água através de Marchas 

Em Março, o Ecoclube Guarda-Rios realiza pela segunda vez uma marcha pela água na freguesia de Guifões 
(Matosinhos), em Maio foi a vez do Ecoclube Ecotorgas (Lixa) de celebrar o elemento água através de uma 
marcha, distribuição de folhetos de sensibilização e uma oração pela água. Finalmente, o Ecoclube Júlio Dinis 
(Ovar) realizou a sua marcha pela água em inícios de Junho.

Continua em: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-agua/marchas-pela-agua-
edicao-2010/

No seguimento das Jornadas da água, o movimento Água e Juventude reuniu no dia 9 de Janeiro na FNAJ 
e contou com a presença dos Ecoclubes: Mindelo e Guarda-Rios, representante do projecto Rios, CMIA 
Valongo, CEA Vila Nova de Gaia, Biorumo, Associação Yupi e participantes a título individual. Nesta reunião 
traçaram-se algumas linhas de acção futuras.

Mais informações: 
ecoclubedodao@gmail.com

http://ecoclubedodao.wordpress.
com/

Nos dias 3 e 4 de Julho reuniram-se cerca de 90 jovens de Ecoclubes, de escuteiros e grupos de amigos 
para durante dois dias descerem o rio Douro com mensagens ambientais que lembrem o compromisso das 
pessoas e dos poderes locais. No total 75 pessoas desceram o rio, em 12 jangadas, as restantes pessoas 
assistiram os “navegantes”! Mais uma aventura no rio Douro que terminou bem e reforçou laços com outros 
grupos. Um grande bem haja a todos!

IV Manifestação ambiental – descida do rio Douro em jangadas

No sentido de dar uma personalidade jurídica ao movimento dos Ecoclubes foi criada em 2008 a OPE – 
Organização para a Promoção dos Ecoclubes, uma associação juvenil. No seguimento da demissão do 
Presidente da OPE, foi convocada uma Assembleia Extraordinária no dia 12 de Junho nas instalações da ESB-
UCP. A nova Direcção (provisória) é constituída por: Sónia Vieira (Presidente); Ana Lopes (Vice-Presidente); 
Susana Freitas e Joana Silva (secretarias) e Gil Pereira (tesoureiro).

Assembleia Extraordinária da OPE – Nova Direcção na OPE

Visita da ETAR de Valpaços pelo Ecoclube Sabores da Nossa Terra

Para comemorar este dia, tão importante para o planeta e para todos, O ecoclube Sabores da nossa terra, 
realizou uma visita a ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais de Valpaços...

Continua em: http://saboresdanossaterra.blogspot.com/2010/03/dia-mundial-da-agua_29.html
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Mais informações: 
afcraul@hotmail.com

www.ecoclubedapoupa.blogspot.com

Mais informações: 
ecoclube.saltafronteiras@gmail.com

mhelenacs@portugalmail.pt 
http://www.sites.google.com/site%20

ecoclubesaltafronteiras

Mais dois Ecoclubes reflorestam em prol da Floresta Autóctone

No âmbito da iniciativa lançada de comemoração da Floresta Autóctone, o Ecoclube da Formiga e o ecoclube 
Salta Fronteiras, em Janeiro reflorestaram as suas comunidades. No primeiro caso o antigo Aterro, junto da 
Lipor e participaram 60 pessoas, plantando mais de 100 árvores. No segundo caso o monte de S. Mamede, 
em Vila Verde, na parte da mata queimada. Aí foram plantados 40 carvalhos de forma a recuperar o espaço. 

Continua em: http://jovensambienteecidadania.files.wordpress.com/2009/11/relatorio-da-reflorestacao_
final1.pdf

Oficina de EcoVestuário e EcoBrinquedos em Valpaços 

Durante o mês de Fevereiro o ecoclube sabores da Nossa Terra realizou Oficinas ecológicas, onde aprenderam 
a fabricar vestuário, utilizando apenas embalagens de tetra pack, entre muitos outros materiais que 
normalmente vão para o lixo.

Continua em: http://saboresdanossaterra.blogspot.com/2010/01/oficina-de-eco-vestuario.html

Mais informações: 
cmadureira.filosofia@gmail.com

malig_14@hotmail.com
Amorim37@sapo.pt

http://ecotorgas.blogspot.com/

Limpar Portugal : o resultado

Os Ecoclubes aderiram como participantes e/ou como coordenadores de zona, limpando as localidades 
onde desenvolvem as suas acções. Os “alvos a limpar” foram: Serra de Santa Justa (Valongo), Mindelo, 
Lixa, Valpaços, Santa Comba Dão, Guifões (Matosinhos), Vila Verde (Felgueiras) e Avintes (V.N.Gaia). Entre 
membros e voluntários aliaram-se a esta iniciativa 365 participantes.

Continua em: http://jovensambienteecidadania.files.wordpress.com/2010/03/relatorio_lp1.pdf

Comemoração do Dia Mundial da Árvore

Os Ecoclubinos, o Ecoclube da Formiga e o Ecoclube Guarda Rios comemoram o dia “adubando” árvores 
(Gaia),  reflorestando o Parque Aventura (Ermesinde) e o Jardim do Carriçal na Senhora da Hora. No total, 
participaram nas reflorestações 190 pessoas.

Em Ermesinde : http://portal.lipor.pt/pls/apex/f?p=2510:9:2486349761691747:::9:P9_NR,P8_ANO:11,2010

Concurso de espantalhos

O ecoclube Salta Fronteiras participou no concurso de espantalhos promovido pela Câmara Municipal de 
Felgueiras. O tema do concurso era “Histórias que deviam ter um espantalho”, assim o tema do ecoclube a 
concurso foi “A menina do Mar e o Espantalho” e construiu um espantalho com motivos do Mar e todo com 
materiais recicláveis, mostrando assim, que é possível fazer arte com lixo.

Ecoclube de Paranhos prepara guia da flora

No dia 22 de Fevereiro o Ecoclube de Paranhos recebeu as Monitoras do Programa Florestas e Água na Escola 
EB 2/3 de Paranhos. O intuito foi o de apoio a uma das actividades que está a ser desenvolvida: elaboração 
do “Guia da Flora” da escola. Apesar do mau tempo, houve a oportunidade para identificar algumas espécies 
de árvores. 
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Mais informações: 
ope.portugal@gmail.com

http://www.ecoclubes.org/index.
php?area=7&lg=pt

Mais informações: 
jovens.ambiente.cidadania@gmail.com

http://jovensambienteecidadania.
wordpress.com

Em Março, o ecoclube do Dão entregou tampinhas na LIPOR

O Ecoclube do Dão organizou a entrega de tampinhas na LIPOR, das 540kg entregues, 150kg foram recolhidas 
pelo ecoclube), estas tampinhas vão reverter a favor da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental (APPACDM) de Santa Comba Dão. Para além disso, tem para entrega do Continente em 
Viseu, 100 kg de rolhas de cortiça para o projecto da Quercus para plantar sobreiros.

Membros do Ecoclube da Formiga são modelos por um dia

No passado dia 15 de Abril alguns membros do Ecoclube da Formiga realizaram uma sessão fotográfica. Esta 
sessão, tem como objectivo, dar vida aos cartazes de campanha do projecto “EU posso salvar o PLANETA”. 
Estes cartazes irão percorrer todas as escolas do município de Valongo. A sessão teve a sua acção no Fórum 
de Ermesinde com membros da Câmara Municipal de Valongo.

Três ecoclubes foram a votos!

Os Ecoclube Salta Fronteiras, Ecoclubinos e Ecoclube Guarda-Rios elegeram os seus dirigentes durante o mês 
de Fevereiro:
Salta Fronteiras: Presidente -Vanessa Mendes; Vice-Presidente - Gonçalo Alves; Secretária - Mariana Alves; 
Relações Públicas - André Teixeira (blogue) e o Marcelo Alves (notícias) e Tesoureiro - Hélder Miranda.
Ecoclubinos: Presidente: Ana Casinhas; Vice-presidente: Daniela Santos; Secretária: Adriana Costa; 
Divulgadora: Sara Sequeira; Tesoureira: Ana Silva (Catarina Duarte)
Guarda-Rios: Presidente: Filipe Magalhães; Vice-presidente: Paulo de Morais; Secretário de Organização: 
Diana Queirós; Secretária de Actas: Helena Manzoni; e Tesoureiro: Jorge Tomé.

Mais informações: 

fma.aspea@netcabo.pt
http://www.aspeajovem.blogspot.com/Encontros com sabor especial

O Ecoclube da Formiga, vai realizar todas as primeiras terças-feiras de cada mês um Jantar/Reunião com 
os seus membros. Este Jantar, tem como objectivo informalizar as reuniões do grupo, pois, desta forma, 
aproveitarão o ambiente descontraído para discutir os assuntos do Ecoclube. A sua primeira reunião foi dia 9 
de Fevereiro, na LIPOR. A presença de TODOS é importante!!

Caminhada em Valongo

O ecoclube Guarda-Rios organizou uma caminhada no dia 17 de Abril à Serra de Valongo. Esta actividade 
juntou quase duas dezenas de participantes, foi uma das actividades mais participadas do ecoclube.

Continua em: http://ecoclubeguardarios.blogspot.com/2010/04/caminhada-em-valongo-foi-um-sucesso.
html

Ecoclube Salta Fronteiras no Juventude na mente 

No passado dias 27 e 28 de Fevereiro a Câmara de Felgueiras promoveu uma iniciativa para os jovens, para 
discutir os problemas que afectam a juventude em Felgueiras, através de uma análise SWOT. O Ecoclube 
participou na mesa de trabalho sobre ambiente e deu o seu contributo para as futuras políticas de juventude 
do concelho.

Sessões sobre florestas e resíduos na Escola ES/3 dos Carvalhos

Na semana de 24 a 28 de Maio, a Sara e a Daniela (e ainda a Joana que não faz parte dos Ecoclubinos) levaram 
a cabo uma Semana dedicada ao Ambiente, no âmbito da Área de Projecto. Através de exposições e sessões 
teórico-práticas sobre resíduos/valorização orgânica e sobre florestas, assistiram e participaram cerca de 50 
alunos e professores do ensino secundário e primário dos Carvalhos. A juventude a mostrar o seu espírito 
de iniciativa!
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Se quiseres criar um 
Ecoclube contacta:

ope.portugal@gmail.com
sarahgomes_23@hotmail.com

soniavieira2006@gmail.com

Ficha técnica
Boletim trimestral da 

Organização para a Promoção 
dos Ecoclubes (OPE)

Rua do Revolto, n.º 54 
4485-548 Mindelo VCD

Tlm: 916044707
email:ope.portugal@gmail.com

www.ecoclubes.org

Edição
Organização para a Promoção 

dos Ecoclubes (OPE)

Comissão Redactorial
Elisabete Silva

Sónia Vieira

Execução Gráfica
Elisabete Silva

CONCURSOS

Continuação do projecto “Acção Orgânica”, pelos Ecoclubinos

Mais duas actividades no âmbito deste projecto foram realizadas, desta feita tratou-se de uma 1ª sessão 
sobre agricultura biológica para os alunos da Escola EB1/JI de Alheira no dia 25 de Maio e uma oficina de 
construção de compostores na Escola ES/3 dos Carvalhos a 26 de Maio.

Continua em: http://accaorganica.blogspot.com/

Sessão sobre compostagem em ATL de Miragaia

No passado dia 6 de Abril de 2010, realizou-se no ATL do Centro Social da Paróquia de Miragaia (Porto), uma 
sessão de sensibilização sobre o tema da compostagem – valorização orgânica. 

Continua em: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/2010/04/16/sessao-sobre-compostagem-
em-atl-de-miragaia/

Formação para docentes do Conservatório de Música do Porto

Alguns dos professores e funcionários do 1º Ciclo do Conservatório de Música do Porto, receberam formação 
sobre resíduos/valorização orgânica, com o principal intuito de posteriormente integrarem este conhecimento 
nos seus planos curriculares, de modo a alargarem as temáticas abordadas. Esta formação dividiu-se em duas 
sessões teórica e prática: no dia 24 e 27 de Maio respectivamente.

CASINHAS VENCEU concurso de ilustração do folheto das Florestas

Membra activa dos Ecoclubinos, Ana Casinhas concorreu ao concurso de ilustração do folheto das florestas e 
ganhou o prémio: um vale de 100€ na FNAC.
Os seus desenhos serão impressos no folheto do tema Florestas, do projecto jovens, ambiente e cidadania 
na Região Norte”.

Continua em: http://ecoclubinos.blogspot.com/2010/02/casinhas-venceu-concurso-de-ilustracao.html

Resultados dos premiados do Concurso “CANTO DA FLORESTA…”

Já foram apurados os VENCEDORES do concurso ”Canto da Floresta: Capta os seus (des)encantos!”.Parabéns 
a todos! 

Ver resultados em: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/programa-florestas/concurso-
%e2%80%9ccanto-da-floresta-desencanto%e2%80%9d/resultados-concurso-%e2%80%9ccanto-da-floresta/

Em fase de apuramento dos resultados no concurso de fotografia

O concurso de fotografia sobre rios em bom estado de conservação foi  dedicado em particular aos jovens 
que tenham gosto pela fotografia e sensibilidade para realçar as belezas dos Rios. Neste momento, o júri está 
em fase de avaliação. Esteja atento aos resultados em: http://jovensambienteecidadania.wordpress.com/
programa-agua/concurso-de-fotografia-edicao-2010/

TESTEMUNHOS ECOCLUBISTAS

Ecoclube em São Tomé e Príncipe articula com Ecos Portugueses

“Trata-se de um espaço de apresentação e divulgação das actividades do Ecoclube Ilhas Verdes de São Tomé 
e Príncipe, com sede na cidade de São Tomé. O grupo é constituído essencialmente por crianças e jovens que 
desenvolvem acções cujo objectivo central é contribuir para a sensibilização do povo santomense para os 
problemas ambientais do País. Visite o blogue: http://ecoclubeilhasverdes.blogspot.com/ »

Facilitador do Ecoclube Ihas Verdes
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Parceiros: Patrocinadores: Apoios:

3º aniversário dos Ecoclubinos

“Estivemos mais uma vez de parabéns no dia 27 de Maio! 3 anos se completaram e a festa não faltou, embora 
só entre os nossos 15 elementos, num dos locais com quem temos colaborado, o Restaurante Tita, na nossa 
comunidade de Alheira. Até agora o saldo é francamente positivo e todos nós continuamos com a motivação 
em alta para mais aventuras pelo mundo dos Ecoclubes!”

Presidente dos Ecoclubinos


