PROGRAMA
••• Sábado 25, em Viana do Castelo
10:00 ..... 13:00 ..... COOPERAÇÃO INTERASSOCIATIVA: passado e presente do movimento cívico pelo
ambiente e sustentabilidade, métodos e acções para o seu reforço futuro
Animadores do debate: José Gualdino Correia (COREMA e CPADA), José Carlos
Marques (Campo Aberto e Plataforma Convergir), Margarida Silva (Plataforma
Transgénicos Fora), Bárbara Fráguas ou José Teixeira (Plataforma Sabor Livre), Pedro
Teiga (Projecto Rios)
13:00 ..... 14:30 ..... Almoço de confraternização
14:30 ..... 19:30 ..... DESTA ÁGUA (NÃO) BEBEREI: Água, rios, mar, território e sustentabilidade
15:00 ..... 16:30 ..... Tema 1: Água Fluvial: Rios, Bacias Hidrográficas e Conselhos de Gestão
Introduz o tema: Prof. Bordalo e Sá (Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto)
Comenta: Eng.ª Ana Maria Caramujo (Gabinete de Ambiente da C. M. do Porto)
16:30 ..... 18:00 ..... Tema 2: Litoral Oceânico, Praias e Ordenamento
Introduz o tema: Prof.a Fátima Alves (Universidade de Aveiro)
Comentam: Eng. Álvaro Reis e Eng. Horácio Faria
18:00 ..... 19:30 ..... Tema 3: Recursos Hídricos para Consumo Público
Introduz o tema: Eng. Carlos Póvoas (Águas de Portugal)
Comenta: Eng. Vítor Lemos (Vereador da C. M. de Viana do Castelo)
21:30 ..... Sessão Convivial

••• Domingo 26, em Caminha
10:00 ..... 12:30 ..... Visitas guiadas
[Opção 1]
Passeio de barco e observação de aves no estuário do rio Minho
Orientação pelo Eng. Miguel Cardoso
[Opção 2]
Trilho Botânico na Mata do Camarido
Orientação pelo Dr. Carlos Venade
12:30 ..... 13:00 ..... Sessão de Encerramento

••• Inscrições e pagamento
Preencher a ficha da página seguinte e enviar por carta para:
Quercus Porto, Rua João Maia 549, 4475-643 Avioso
ou por fax para o número 222 011 065
O pagamento pode ser feito através de transferência multibanco ou online para o seguinte NIB da Caixa Geral de
Depósitos: 003 507 300 003 268 763 076. Em caso de transferência multibanco é indispensável enviar o talão
multibanco (ou cópia) com a inscrição; nos pagamentos online, enviar o comprovativo electrónico do banco.
Também se pode pagar em numerário, cheque ou vale, enviando pelo correio ou entregando juntamente com a
ficha de inscrição.

FICHA DE INSCRIÇÃO
PRAZO LIMITE: 15 DE OUTUBRO
NOME

EMAIL

Telefone/Telemóvel:

_____________________________________________________________

É sócio de alguma/s associação/ões? Qual/quais?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

••• OPÇÕES DE INSCRIÇÃO:

❑ INSCRIÇÃO

E VIAGEM: !15,00. Inclui participação em todo o programa do encontro e viagem de ida de
autocarro do Porto a Caminha e Viana do Castelo (dia 25, pelas 8h da manhã) e regresso ao Porto (dia 26, no
final do evento).

❑ SÓ INSCRIÇÃO: !5,00. Inclui apenas a participação no programa do encontro, sendo as deslocações a cargo
do participante.
Pagamento indispensável para aceitação da inscrição. Nas desistências comunicadas até 5 de Outubro garante-se
devolução integral do custo da inscrição.

•••

❑ VISITA 1: Passeio de barco e observação de aves no estuário do rio Minho
❑ VISITA 2: Trilho Botânico na Mata do Camarido
Os passeios decorrem ao mesmo tempo na manhã de domingo, 26 de Outubro, tendo o primeiro deles número limitado de
participantes. As preferências serão observadas de acordo com a ordem de inscrição.

•••

❑ ALOJAMENTO 1: !11,00 por pessoa na Pousada da Juventude de Viana do Castelo, em beliche em quarto de
quatro pessoas (quartos masculinos/quartos femininos). Não há limite de idade.

❑ ALOJAMENTO 2: !16,00 por pessoa na Pousada da Juventude de Viana do Castelo, em quartos de duas
camas (com casa de banho privativa).
O número de alojamentos disponível é limitado, em especial na modalidade 2. Só é aceite reserva aquando do respectivo pagamento, a qual
será posteriormente confirmada ao inscrito pelos organizadores. Há devolução integral do pagamento em caso de não confirmação. Parte do
custo poderá ser reembolsado em desistências comunicadas até 5 de Outubro. Será utilizado o cartão de alberguista de uma das associações
organizadoras, pelo que não é necessário cartão individual. Outras possibilidades de alojamento são a cargo do participante.

•••

❑ ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO, Sábado, dia 25, em Viana do Castelo. Custo aproximado entre oito e
dez euros. O custo poderá eventualmente baixar caso venham a ser obtidos apoios para o efeito. Pagar no local.
Pequenas refeições a cargo do participante, com eventual refeição comum no sábado 25 ao jantar (a confirmar). Para quem se inscrever para
a viagem de autocarro, e sendo o regresso ao Porto iniciado ao fim da manhã de domingo 26, sugere-se precaver-se com um farnel.

•••
TOTAL A PAGAR: !

_________________

