
Geoparque Oeste celebra Dia Mundial dos Oceanos com apresentação
do Livro Branco do Mar
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Neste Dia Mundial dos Oceanos, o aspiring Geoparque Oeste assinou esta manhã um protocolo

com a Estação Náutica do Oeste, a plataforma constituída no âmbito da OesteCIM - Comunidade

Intermunicipal do Oeste com o objectivo de promover a cooperação entre municípios, as empresas

de serviços náuticos e turísticas, concretamente entre o sector público e o sector privado. Este
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acordo surge no âmbito da estratégia territorial que o aspiring Geoparque Oeste tem de�nida e

alicerçada nos Objectivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente no ODS 14 -

Proteger a Vida Marinha.

As outras duas acções agendadas para esta quarta-feira passam pela realização, durante a tarde,

de um ‘webinar’ para a apresentação do Livro Branco do Mar, em parceria com as Berlengas -

Reserva da Biosfera e a ESTM - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche. Esta

sessão teve a participação de Pedro Salgado (15 anos ‘Expedição Berlengas - Grupo de Risco),

Sérgio Leandro (A importância do Mar no passado, presente e futuro das Berlengas - Reserva da

Biosfera) e Miguel Reis Silva (A relação do Mar no aspirante Geoparque Oeste), culminando com a

apresentação do Livro Branco do Mar.

Esta noite, pelas 21h00, o auditório do Edifício Cultural do Município de Peniche é palco do

colóquio sobre ‘Vertebrados Jurássicos de Peniche’ com o paleontólogo Bruno Camilo Silva.

Recorde-se que o aspiring Geoparque Oeste engloba seis municípios: Bombarral, Cadaval, Caldas

da Rainha, Lourinhã, Peniche e Torres Vedras, numa área total de 1154 km2. Dos 72 km de costa

atlântica presentes neste território, cerca 15 km correspondem a praias de areia, um grande

atrativo para os locais e para os visitantes ocasionais ou sazonais. Também, as paisagens

geológicas e a exposição das camadas geológicas nas arribas litorais com dinossauros, atraem

interessados, investigadores e turismo cientí�co de todo o mundo.
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Últimas Notícias

8/06/2022 - Covid-19: Lógica de vacinação dos mais idosos passa a ser sazonal revela DGS

8/06/2022 - Covid-19: Média de casos com ligeira redução para as 25.042 infecções diárias revela INSA

8/06/2022 - Covid-19: Vacinação no Outono em simultâneo com a gripe e para pessoas a partir dos 65 anos

8/06/2022 - Utentes sem médico de família aumentam para 1,1 milhões no �nal de 2021 revela relatório

8/06/2022 - Geoparque Oeste celebra Dia Mundial dos Oceanos com apresentação do Livro Branco do Mar

8/06/2022 - Torres Vedras investiu 789 mil euros na requali�cação do Terminal Rodoviário
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Notícias mais lidas

Necrologia

Missas e Intenções

Aniversários

Recolha de resíduos sólidos urbanos interrompida dias 1 e 8 de Dezembro no concelho da Lourinhã

Situação de Alerta em todo o território do Continente devido ao risco de incêndio rural

Oeste tem dois polos na nova Rede Nacional de Inovação para a Agricultura 20|30

Ficha Técnica e Contactos ∙ Estatuto Editorial ∙ Assinatura-Publicidade
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