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Actividades da AFVS
2.º Passeio Pedestre na ZIF de
Paiva “Floresta para todos!”
O
evento
promovido
pela
Associação Florestal do Vale do
Sousa (Afvs), na qualidade de
Entidade Gestora da Zona de
Intervenção Florestal de Paiva (ZIF
de Paiva), contou com o apoio da
Junta de Freguesia de Real e Cruz
Vermelha Portuguesa – Núcleo de
Castelo de Paiva.
O passeio com aproximadamente
8 Km, contou com a participação
de mais de três dezenas de
caminheiros. O percurso traçado
pela
organização,
levou
os
participantes a conhecer belos
bosquetes
de
sobreiros
e
castanheiros
da
Quinta
do
Gafanhão, campos agrícolas junto
às margens do Rio, vegetação
ribeirinha e pequenos açudes
aproveitados pelos agricultores
para regar as culturas.
Da parte da tarde, a organização
proporcionou aos participantes a
realização de Slide com a
colaboração da empresa local Just
Begin.
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Educação Florestal e Ambiental
no Jardim do Sameiro
No passado dia 1 de Julho a AFVS
promoveu
actividades
de
Educação Florestal e Ambiental a
trinta crianças do ATL Casa d’Avó,
no Jardim do Sameiro em Penafiel.
O evento contou com uma caça ao
tesouro,
denominada
–
“À
descoberta
do
Sameiro”
e
actividades
radicais
em
colaboração com a Just Begin.
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Workshop - “Fotografia de
Natureza e da Vida Selvagem”
A AFVS promoveu no passado dia 9
de Julho, no lugar da Várzea em
Castelo de Paiva, em colaboração
com o SOS Rio Paiva, um Workshop
sobre a Fotografia de Natureza e da
Vida Selvagem com Diogo carvalho,
formado em Ecologia Aplicada,
Fotógrafo de Natureza e Vida
Selvagem e Ecólogo no Laboratório
de Ecologia Aplicada da UTAD.
Os formandos tinham como principal
objectivo melhorar os conhecimentos
fotográficos,
nomeadamente,
a
capacidade
de
registo
das
espécies/habitats.
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Actividade com o Clube HPA Gym
O núcleo desportivo da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo Vale do Sousa, através da secção de Ginástica, organizou no passado 9
de Julho, um convívio comemorativo de encerramento da época gímnica
que decorreu na freguesia de Bairros, em Castelo de Paiva, estando as
actividades do dia a cargo da AFVS.
O dia iniciou-se com uma caminhada de cerca de 4 kms por trilhos e
caminhos envolventes ao rio Paiva, um dos rios menos poluídos da
Europa. Durante este percurso os participantes tiveram oportunidade de
ter contacto com uma vegetação rica e bem conservada e com alguns
elementos culturais relevantes na região. Após a caminhada os
participantes puderam desfrutar desse magnifico rio na prática de kayake
e das suas envolventes com o slide e o tiro com flecha e zarabatana,
sendo estas actividades desenvolvidas pela empresa Just Beguin.
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Outras Informações:
Por despacho n.º 14/2011/ZIF, de 12 de Julho de 2011, foi formalmente
criada a Zona de Intervenção Florestal de Lousada (ZIF n.º 150,
processo n.º 182/08 – AFN), localizada nos municípios de Lousada e
Felgueiras.
A gestão da ZIF Lousada será assegurada pela Associação Florestal do
Vale do Sousa.
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