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1.ª Caminhada na ZIF do Seixoso
A 1.ª Caminhada na ZIF Seixoso, realizou-se no passado dia 16 de Julho, nas freguesias
de Macieira da Lixa e Fervença dos concelhos de Felgueiras e Celorico de Basto.
O evento promovido pela Associação Florestal do Vale do Sousa (AFVS), na qualidade
de entidade gestora da Zona de Intervenção Florestal do Seixoso (ZIF Seixoso), contou
com a participação de mais de 130 pessoas, entre adultos e crianças, de todas as
idades.
A Afvs teve o apoio de diversas entidades e pessoas singulares, nomeadamente, a
Câmara Municipal de Celorico de Basto, Juntas de Freguesias da Macieira da Lixa e
Borba de Godim, Cooperativa Agrícola de Felgueiras, Associação Bastomove.te,
Aderentes da ZIF Seixoso e família Cerqueira Magro.
A caminhada com aproximadamente 8 Km, teve inicio na Casa do Seixoso, antigo
Sanatório da Lixa, propriedade da família Cerqueira Magro, que actualmente utiliza a
casa para descanso e lazer. Após o briefing inicial, os caminheiros visitaram a fonte
Juvêncio, onde no passado a sua água foi comercializada em Portugal e no estrangeiro,
devido à sua pureza e propriedades diuréticas. Os caminheiros prosseguiram o percurso
traçado pela organização, por entre pinheiros e eucaliptos do Monte do Seixoso, até
chegar ao lugar de Moinho Vedro, na freguesia de Fervença. Este lugar situa-se junto à
Ribeira de Santa Natália, tornando-o singular pelas belas quedas de água, trilhos da
ribeira e vegetação ribeirinha como por exemplo amieiros.
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Próximas actividades
10 de Setembro: 2.ª Prova Aventura na ZIF de Paiva – “Floresta para todos!”
Esta actividade está a ser organizada em cooperação com a Associação de Estudo e
Defesa do Património Histórico-Cultural (ADEP), e terá como ponto central o Parque
das Tílias em Castelo de Paiva.
17 e 24 de Setembro: Curso - Embaixadores da Floresta, Área Metropolitana do Porto
A AFVS será responsável pelo Workshop: Prova comentada de produtos da floresta,
que decorrerá no Parque do Avioso (Maia).
1 e 2 Outubro: Acção de Formação “Educador Ambiental”
Destinado a todos os interessados que pretendam desenvolver competências na
área da Educação para o desenvolvimento sustentável.

Outras Informações: ZIF Paiva
Consulta pública do Plano de Gestão Florestal
A Associação Florestal do Vale do Sousa, na qualidade de entidade gestora da ZIF de
Paiva:
1. Torna público que, de acordo com os nºs. 1 e 2, do artigo 20º do D.L. 16/2009, de 14 de
Janeiro, se encontra aberto um período de discussão pública do Plano de Gestão Florestal
em epígrafe, de 1 a 31 de Agosto, durante o qual os interessados poderão apresentar as
suas reclamações, sugestões ou observações.
2. A proposta de Plano, encontra-se disponível na página da internet desta associação www.afvs.ws - e na sua sede - Av. Zeferino de Oliveira, 1, Penafiel - durante o período de
discussão pública, todos os dias úteis, das 9: 00 às 12:30 e das 14:00 às 18:00.
3. As reclamações, sugestões ou observações deverão ser dirigidas a esta associação via
email - catarina@afvs.ws - ou por preenchimento de formulários próprio no site da
associação ou na sua sede.
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