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Aveiro comemora Solstício de Verão
O CIEDA e a CIDAADS con

temática está ligada a ttadiçôes
ancestrais e místicas comemo
radas em diversos países da

vidam a comemorar o Dia do
Solstício de Verão, o dia mais
longo do ano que tem lugar,
no hemisfério norte, no dia 21

e no mundo, dando ênfase
aos recursos natumis (a terra, a
água, o fogo e o ar), ao setor
agrícola, produtos alimentares
e artesanato. Pretende-se assim
envolver a população na pers
petiva de uma cidadania ativa
com vista á diminuição de pro
blemas relacionados com as
alterações climáticas e energia,
no contexto nacional, europeu

de junho, marcando o início do
verão.
Com este evento pretende-se
chamar a atenção para as ques
tões ambicutais e altemções
climáticas envolvendo a co
munidade local na participa
ção dc múltiplas atividades
lúaico-didáticas previstas. Esta

e mundial, recorrendo ao prin
cipio da Agenda 21 “pensar
global, agir local”.
Aveiro comemora assim entre
as 10h e as 191~, no centro da
cidade de Aveiro, na Praça da
República e espaços envolven
tes frente à Ria.
Uni dia repleto dc atividades,
com Exposições pemianentes
da
OIKOS
e
ESITE
ENERGIAS. Exposição de
Artesãos de Aveiro, Ilhavo,
Sever do Vouga, Santa Maria
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gicos do conceito Yunguiano’
e ‘Transformações da Vida em
Tempo de Mudança’, orienta
dos por Evilázio Lima e os
Workshops ‘Em Busca do Ró
tulo Encantado’, a dinamizar
por Carlos Rodrigues Madu
reira e o Workshop de Sabo
netes promovido pela Aveiro
cm Transição. Conta com vá
rias atuações, entre elas, a

Dancenter, a Biodanza, Fan
farra da Taboeira, Quipo Cóni
co e Etnográfico Outras Eras,
Grupo Folclórico de Aradas,
Tuna Académica da Universi
dade de Aveiro, Oficina de
Música dc Aveiro, Insuflõveis,
Sessões de Massagens e muito
mais. - Esta comemoração não ficaria
completa sem a observação do
Astro Rei, proporcionada pelo
FISUA-UA.
Contamos com a sua presença!
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da Feira e Águ~da, Ateliês da
Quercus e da ORBIS, as Ter
tútias ‘Aspetos Místicos e Má
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