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SEVER DO

Beira Vouga

VOUGA

CONCELHO ACOLHE O IV EREDS

COMISSÃO DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
ANGARIOU MAIS DE 5 MIL EUROS

Sever promove
Desenvolviment Sustentável
Sever do Vouga vai ser
palco do IV Encontro Regional de Educação para o
Desenvolvimento Sustentável (EREDS). Entre 17 e
19 de Junho uma sede de
iniciativas vão passar pelo
concelho. Uma promoção
da Câmara Municipal de
Sever do Vouga em parceria
com a Associação CIDA.ADS- Centro de Informação,
Divulgação, e Acção para o
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável- que quer
descobrir os caminhos da
sustentabilidade da região
de Sever do Vouga,
Como explica a organização, o IV EREDS tem
como finalidade debater estratégiasdedesenvolvimento
sustentável, com vista ao

reconhecimento e valorização do patrimônio ambiental
e histórico-cultural da regiao
deSeverdoVouga . resume
Depois da recepção dos
participantes na véspera,
A sessão de abertura está
marcada para o dia 18 de
Junho, para as 9h30 e conta
com as intervenções de Antônio Coutinho, Presidente
da Câmara de Sever do
Vouga e Manuel Gomes,
Presidente do CIDAADS.
Segue-se a apresentação
de dois projectos da região,
ligados ao desenvolvimento
sustentável, O Projecto Montanhas Mágicas, por João
Carlos Pinho daADRIMAG e
Percursos Temáticos sobre o
Megalítico, por Pedro Sobral
e Fátima Costa e sobre a

Biodiversidade, por Paulo
Pereira,
Já da parte da tarde.
os participantes vão poder
visitar uma empresa do concelho, aA. Silva Matos Energias, ligada á produção de
equipamentos para asenergias renováveis. Segue-se,
ás 17h30. novas comunicaçôes, onde serão apresentados mais dois projectqs:
Maneirasde Severe CIEDACentrodelnformaçãoEurope
DirectAveiro. Pela 19h00 o
desenvolvimento sustentável continua a ser tema de
conversa no Jantar-debate,
Manuel Carvalho Gomes,
Pedro Sobral,! Fátima Costa,
Paulo Pereira e João Carlos
são os moderadores da Tertúlia ‘sustentabilidades’, ‘As

Convívio com talentos
de Sever ajudou a paróquia
de Santa Maria

Aniêlias’ asseguram a parte
musical.
O dia 19 arranca com
um Peddy Papper, ás 9h00,
promovido pela Desalios
que promete pôr os parltci
pantes à descoberta do con
celho. Segue-se às 11h00,
o documentário ‘Orlando
Ribeiro, Itineráncias de um
Geógrafo,’ Da parte da tar
de, a Desalios promove várias actividades. Destaque.
ainda, para uma Mostra de
Adesanato.Aanimaçãonão
vai faltar através do Grupo
de Cavaquinhos, da Universidade Sênior do Rotary
Clube; Os Amigos de SE
VER, Grupo de tocadores
de Silva Escura e os ‘Chá
de Sexta’. O encerramento
está previsto para as 19h00,
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atravessamos, onde muiIas lojas fazem um grande
esforço para sobreviver. As
expectativas estão a ser superadas’, conta o Presidente
da Cãmara,
As entidades aderentes
vão ter visiveis um distico
que simboliza esta parceria. O valor dos descontos
ainda não é conhecido O
Municipio vai criar um guia
informativo do Carmo Municipal do Idoso onde serão
identificadas as entidades

CAMPO DE FÉRIAS EM SEVER

aderentes, assim como, a
sua localizaçáo, ramo de
actividade e vantagens. O
brochura será distribulda
gratuitamente pelos idosos
aderentes, Neste momento
o regulamento genérico está
a ser linalizado no âmbito da
CIRA. sendo que, depois,
cada municipio terá as suas
especificidades. Estão ainda
previstos outros regulamen
tos de apoio, nomeadamen
te é natalidade e a doentes
cancerigenos,

ra Municipal. em parceria
com os professores André
Martins e lsaque Costa, As
inscrições já estão abertas,
‘Todas as semanas existe
um planeamento das atividades a realizar, que será divulgado na semana anterior e
entregue aos encarregados

de educação. Existe também
semanalmente uma visita de
estudo ou uma deslocação
á praia da Barra. As ctianças podem inscrever-se as
semanas que quiserem e
estão connosco das 9h até
ás 17h30’, explica a organização.

Sever parou para ver o ciclismo
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i’assage,n pela Ponte de Pessegeeiro
com direção a Va ongo
Passaram por Cednm, pela

EN16, depois pela ponte de
Pessegueiro e subiram até á

da Manana da Escola de Mú
sica Pentagrarna, do Grupo
de zumba fitness da Veigafit.
do Rancho Folclórico de
Sever do Vouga e do Grupo
Cantos e Cordas da Univer
sidade Sênior Rolary. Com a
finalidade de dar a conhecer
um pouco da história do
património desta paróquia.
foram, também, apresenta
dos pequenos videos que
fizeram recordar e reviver
tempos idos e atuais, bem
como um video dedicado
á passagem da Imagem da
Virgem Peregrina da Nossa
Senhora de Fátima peloArci
prestado de Sever do Vouga,

GRCS SilvaEscurense
mais segura
a,

‘
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GRANDES NOMES DA MODALIDADE PASSARAM PELO CONCELHO
Sever do Vouga voltou
a ser palco de uma prova
nacional de ciclismo, No
passado dia 2 de Junho, um
pelotão com 104 corredores,
de um total de 13 equipas,
animaram as mas do concelho, Com uma meta volante
junto á Câmara Municipal
forammuilososquenãodeixaram de assistir, O vigési
mo sexto prémio de ciclismo
do Jornal de Noticias voltou
á estrada dei a Sde Junho.
Aprova terminounaAvenida
dosAliados, no Porto, com a
vitória de Rafael Reis,
Na segunda etapa. os
ciclistas partiram de Viseu
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Coloca çâo do porh7o era ema prioridade
Recentemente, o Grupo
que a Direção vè alcançado
. Recreativo Cultural e Social
mais um desafio: a colocação
Silvaescurense, colocou um
do podão de entrada das ins
As inscrições são timi : portão na entrada das instalaçóes da GRCS Silvaescu
tadas e são validadas por • talações da associação, A rense.Assim, certamente, as
colectividade valoriza a obra,
nossas humildes instalações
ordem de chegada. O preço
de inscrição inclui seguro,
uma vez que traz mais seguterão mais segurança’. refe
rança. ‘É com enorme satisriu o Presidente da Direcção
diploma de participação,
fação, dedicação e orgulho
Dinis Silva,
deslocação do local de en
contro para o local onde são
realizadas as atividades,
bem como o almoço.
flWATOII

“Verão Total” está e regresso
Pelo sexto ano consecutivo está de regresso a Sever
do Vouga o ‘Verão Total’, O
Campo de Férias dedicado
ascriançasejovensentreos
5 e os 15 anos que promete
animar as férias de 13 de
Junho a 29 de Julho, Esta
é uma iniciativa da Cáma-
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Inicialira contou coei casa cheia

“Cartão 65+” está a chegar a Sever
‘Será, sobretudo, na utilização dos diversos espaços
públicos, tais como o CAE.
as piscinas, o pavilhão...’,
explica António Coutinho.
Para além disso, o cartão
também vai dar direito a
descontos em várias lojas
do concelho, O Municipio já
reuniu com vários espaços
comerciais e a recepção
tem sido muito positiva.
‘É surpreendente a forma
como o comércio está a
aderir, face á crise que ainda
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Recentemente, realizou
-se um ccnvivio ccqn a linalida
de de angariar fundos para o
restauro das altares e imagens
da Igreja Matriz da paróquia
de Santa Maria em Sever
Pelo palco do CAE passaram
vários talentos severenses,
Nesta iniciativa, com a venda
de bilhetes e alguns donaWos.
a comissão de angariação de
fundos conseguiu angariar
mais de 5 mil euros,
O programa foi diversifi
cado. Contou com a presen
ça de um Grupo de Músicos
da Filarmônica Severense,
do Grupo de ballet daAudio
globo Academia, do Diogo e

MEDIDA PREVÊ VÁRIOS DESCONTOS PARA IDOSOS DO CONCELHO
A Câmara Municipal de
Sever do Vouga está a criar
o ‘Cartão 65’, um cartão municipal que prevê vários descontos para os idosos não
só nos serviços municipais,
mas também no comércio
tocai. Para isso, o Município
tem estado a contactar com
as lojas do concelho e a adesão tem sido muito positiva,
Em breve os idosos do
concelho vão terdireito a um
cartão que lhes dá direito a
vários descontos municipais.
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Vila de Sever do Vouga. Os
corredores seguiram pela
estrada N32B, passandopor
Silva Escura e Dornelas, em
direcção a Vale de Cambra,
Os grandes nomes da modalidade passaram por Sever
do Vouga. No total, a prova
recebeu a participação de
seis equipas prolissionais
que se apresentaram com os
principais nomes, Gustavo
Veloso (W52’FC Podo), Joni
. Brandão (Efapel)eAlejandro
Marque (LA Alurninios —
Antarte). os três primeiros
da volta a Portugal no no
anterior, também estiveram
na corrida.

Cascata da Cabreia,
Para quem ainda não conhece, é o rsonie pelo qual
é conlie ida a cascata do rio
Mau que atravessa o centro
da [reguem d Silva Escu
ra, Durante muitas décadas
a cascata era pouco conhecida. pois só era possivel lá
chegar através de carreiros
de cabras estreitos e só a
pé. Durante muitas d&adas
a cascata era pouco co
ntiecida, passavam vários
agricultores para ir nioer o
miliso aocenteio, aosvérios
moinlsos ainda existentes.
Graças a alguns autarcas
da Junta de Freguesia e
da Câmara Municipal de
Sever do Vouge (no mandato do ex’presidenie da
Câmara, Manuel Soares),
que tiveram a iniciativa de
mandar abrir novos aces

sos, para assim ser possi.
vel aceder ao espaço com
viaturas, e construir uni
parque de campisnio com
mesas e brancos à sombra
do arvoredo. à lace do rio,
agora, a Cabreia é um local
muito visitado, Todos os
anos recebe muitos turistas
nacionais e estrangeiros.
Da maneira como está a ser
concorrido seria bom abrir
uns novo acesso pelo lugar
de Vale dos Carvatliais,
Através desta via seria 505sivol clsegar ainda mais
perto da cascata, Aqui fica
o apelo ao actual presiden’
te da cámara. Sr. António
Coutinho, que também era
desta Freguesia.
Aqui fica o reparo a
quem de direito.
Manuel A. 7~vares

