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Biólogo conquista prémio
na categoria de fotógrafo
de conservação

PENICHE O biólogo marinho
e fotógrafo de conservação e
ex-aluno do Politécnico de Lei-
ria, Nuno Vas co Rodrigues,
conquistou o primeiro lugar na
categoria de ‘Fotógrafo de Con-
servação do ano e obteve a se-
gunda posição na categoria de
Fotojornalismo do ano, na
competição de foto grafia sobre
o Oceano, promovida pela
Ocean Geographic Society. 

Nuno Vasco Rodrigues é in-
vestigador do Mare-Politécnico
de Leiria e antigo estudante de
Biologia Marinha e Biotecno-
logia na Escola Superior de Tu-
rismo e Tecnologia do Mar
(ESTM), em Peniche. O biólogo
utilizou o ‘split-shot’, uma téc-
nica que abrange uma parte
su baquática e outra parte
emer sa.  Na categoria de ‘Foto -
jornalismo do ano’, Nuno Ro-
drigues concorreu com uma
história denominada ‘Azorean
Blues’, que descreve um pro-

jecto piloto de investigação so-
bre os movimentos de tuba-
rões-azuis em águas açorianas,
desenvolvido por investigado-
res da universidade local. A his-
tória será publicada na edição
do próximo mês da revista da
Ocean Geographic. “Estes pré-
mios têm um significado muito
especial, particularmente pelas
categorias em que se inserem:
Fotojornalismo e Conservação.
É através do fotojornalismo
que procuro trazer ao grande
público imagens que, de al-
guma forma, contem histórias
do Oceano e alertem para a ne-
cessidade da sua conservação”,
diz Nuno Rodrigues, citado nu -
ma nota do Politécnico de Lei-
ria. O biólogo diz esperar que
as distinções “ tragam visibili-
dade às imagens e con tri buam
para ajudar na mudança de
comportamentos ne ces sária
para um futuro mais risonho
do nosso planeta azul”.�

Nuno Rodrigues diz que prémio “tem significado especial”
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O homem suspeito do homicídio de uma mulher “em contexto de violência doméstica”, no passado dia 4 em Castanheira
de Pera, foi detido na zona de Gondomar, distrito do Porto, e vai aguardar julgamento em prisão preventiva P16

O Centro Local de Migrantes (CLAIM) de Leiria abriu portas há pouco mais de um
mês e já prestou apoio a 32 migrantes no concelho. Vinte atendimentos foram feitos
presencialmente e 12 por telefone P3

Curta metragem
de leiriense
escolhida
para festival
internacional
Leiria | P4

A curta-metragem ‘Chama-se
Carla’, da autoria da realizadora lei-
riense Cátia Biscaia, é a única obra
portuguesa das 100 seleccionadas
para o Festival Internacional de
Cine Bajo la Luna (Islantilla Cinefó-
rum), em Espanha.

SC Pombal
perde liderança
a uma jornada
do fim do
campeonato
Desporto | P12

O SC Pombal empatou no terreno
do ID Vieirense (0-0) e hipotecou
praticamente as suas hipóteses de
subir ao Campeonato de Portugal.

PRISÃO PREVENTIVA PARA SUSPEITO
DE ASSASSINAR COMPANHEIRA

Centro Local de Migrantes
de Leiria fez 32
atendimentos num mês

Biólogo marinho
e ex-aluno do
Politécnico
vence prémio
de ‘Fotógrafo
de Conservação’
Leiria| p16

Unidade de
Hospitalização
Domiciliária
tratou 500
utentes
em dois anos 
Caldas da Rainha | P11

Professor
de Alcobaça é
finalista do ‘Global
Teacher Prize
Award Portugal
2021’
Ensino | P10
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