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A S.O.S Rio Paiva vai assinalar durante o mês de Julho os seus 15 anos de actividade na defesa e
preservação do Rio Paiva, com um conjunto de actividades que incluem uma exposição patente ao público no
Centro de Interpretação da Cultura Local (Antigo edifício da cadeia) em Castelo de Paiva de 4 a 27 de Julho.
A exposição irá retratar alguns momentos desta longa caminhada, bem como toda a beleza do rio Paiva,
classificado como Sítio de Impotância Comunitária da Rede Natura 2000. Além das imagens e da informação
disponibilizada aos visitantes, vão ser ainda promovidas diversas palestras, que vão acontecer todos os
sábados de Julho a partir das 14.30h.
Neste sentido agradecemos desde já a vossa presença nestes dois eventos agendados para o próximo fim-desemana, no Largo do Conde, em Castelo de Paiva:
Dia 4 de Julho (Sexta-feira)
19:00h – Inauguração da Exposição "S.O.S. Rio Paiva-15 anos" com Verde D’honra
Dia 5 de Julho (Sábado)
14:30h - A influência do Rio Paiva na produção de Vinho Verde
Oradores: António Strecht (Eng.º Agrónomo), Ricardo Pinto (Biólogo) e Jorge Pinto (Enólogo)
Ambas as iniciativas estão integradas no programa oficial da 17ª Feira do Vinho Verde de Castelo de Paiva,
que decorre durante todo o fim-de-semana no centro da vila paivense.
A palestra "A influência do Rio Paiva na produção de Vinho Verde" é promovida em parceria com a Associação
Comercial e Industrial de Castelo de Paiva, e tem como objectivo avaliar os factores que influenciam a
produção de vinho verde, nomeadamente os factores naturais, e a importância da conservação do vale do
Paiva para a qualidade do vinho verde produzido na região. Serão analisadas questões relacionadas com a
biodiversidade, geografia, diversidade de castas e o impacto das alterações no caudal e margens do rio.
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Próximos eventos em Julho no CICL:
Dia 12 de Julho
14:30h – SOS Rio Paiva – 15 anos de activismo
Associação S.O.S. Rio Paiva
Dia 19 de Julho
14:30h - Rio Paiva – que futuro?
Nuno Formigo (Biólogo -FCUP)
Dia 26 de Julho
14:30h - O Lobo, o Rio Paiva e as suas serras
Sara Roque (Bióloga – Grupo Lobo)
Contactos: Telef. 919077772 (Sérgio Caetano)

S.O.S. Rio Paiva, 1 de Julho de 2014
1999 - 2014
15 ANOS A DEFENDER O RIO PAIVA
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