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‘E foi assim que Aveiro comemorou
Pela segunda vez, o CIEDA e a AEVA associaram-se à
Assneiaçào Clt)AADS pan organizar a coincinomçilo do

tendeu dirigir as alcuções para as questões ainl,icntais c

vação do nosso plancia, nutos altura eia ciue a sua sol,rcvi—

Solstício dc Vergo, no dia 21 dc junho. no centro da cidade

para as alterações climáticas. t)estacain-sc a Cidadania
ativa e global. pois a celelsraçàn do solstício de vcrflo, liga-

váncia está sob an~aça. O programa do evento incluiu alividades interativas, exposições pernmnentes da OtKOS, a

dc Aveiro Usa evento imtllicultural dedicado à cooitimda

da a tradiçôcs ancestrais e místicas, é festejada há oiilliai~s

01(1315. a l~Sllt, a AdRA-Águmas da Regulo dc Aveiro. o

de.já com tnidiçào na cidade de Aveiro, que visa homena
gear o Astro Rei, no auge do seu reinado: o dia mais longo

de anos uma pouco por todo o inundo. Aseiro juntou—se.

Coiieession?rio Peujeos—Vítor Guimsmraes & Filhos. SÃ

do alio Uma resta, onde, siravés do envolvimento da co~

assim, a comunidade global, abrindo as podas do cosaç5o
da cidade a todos os ~ quiseram participar nos fesicios e

performances dc dança e musicais, envolvendo entidades
públicas; ctsspresas, organizaçõca nilo—goveniansentais e

inunidade cm múltiplas atividades lúdicas e didáticas, prn

nsarearamn presença aos mnoviniemitos qtte lutam pela preser-

aricsàos etc Aveiro, ilhavo, Sever do Vouga, Águmeda e Vale
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o Solstício de Verão...
de Ciaanhna naaarearans preSOnça colo o se” (ralha ilio que

Dcsafos—lkspoi-co e Aventura animou a criançada coita os

oleiro

embelezou e enriqueceu o evento. Tcrlúlias Europeias,
Mislicais e Milgicas. Workshops e Alelida alnairani os mais
tOchos Cedas Rashlgi,es Maals,irioj diituanizou a ‘1 erifihia

insufláveis, A ~disi,i avcireose Airn Rita Arez. a Oficina
dc Mfisiea de Aveiro, a Fau,flirra d,. ‘laboeini, o Unipo Cd—
niCo ADAC, o Grupo I~tiiogr~ fico Outras Eras, o Grupo S.

Cultura do Muiiieipio dc Aveiro, fl,ndauicnlais para O SOaI

-

lZin hlaasetu do Rótulo Fncanlodo

Areia, «as T,o,,siçôo

Bernardo ti Cantar, a Bi~ia,,za, o Da,,center, a lUNA da

dinamazoo uuuui workshop solrc sinta das ilos.sas riquezas.

Universidade de Aveiro deram un, ciunito de alegria

fazendo sabonetes de sal A Qsdnra !‘ed~çógrco de Á acha

eonaenaoraçilo.

cala

dinamizou o Alelie “A Minhoca da Terra”, explicando a
sitia aunporffinc,ai e benelicaos no crescimento das planias.

liii, agradeci incuto nauuílo especial a lodos os voluniartus

-

O i’asrjue dos Takn,os dedicou—se às piialuraa raciais, que

pareeau-os envolvidos aialenoruaenle uiaeneioasados, Iseisi
como dos seguinlea. no,neadaoienie tia Porcelanas Cosia—

se verifica um deleoe parti as criançaa, eluquanlo, que a

verde. Ahiu,asdesugn, Marabulo-Caslu & Carry. Águas Vi-
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