
24 de Abril de 2005

 

 

 

    Porto PESQUISAR
Autarquia inaugura roteiro na Foz e Valongo recebe
prémio principal Geoconservação 2005
Porto abre percurso geológico

A Câmara do Porto corta amanhã a fita do Passeio
Geológico, na Foz do Douro, para permitir aos
cidadãos a fruição de um património valioso, onde
pontificam rochas com cerca de 590 milhões de anos -
Menção Honrosa do Prémio Geoconservação 2005, a
ser entregue no mesmo acto. 

Eulália Pereira

A Câmara do
Porto inaugura
amanhã o
Passeio
Geológico, na

Foz, sob o título “Complexo Metamórfico da Foz do Douro”, ao mesmo
tempo que recebe a Menção Honrosa do Prémio Geoconservação
2005. A distinção é atribuída, pelo segundo ano consecutivo, pelo
Grupo Português da ProGeo, Associação Europeia para a
Conservação do Património Geológico.
“É o reconhecimento de um projecto elaborado pela autarquia, que
ainda não está em prática, mas que é interessante”, referiu José
Brilha, representante do Grupo Português da ProGeo e docente de
Ciências da Terra na Universidade do Minho, que vai entregar a
distinção.
O projecto foi apresentado a 2 de Março, com uma proposta da
autarquia para constituição de um percurso geológico desde o Castelo
do Queijo à praia dos Ingleses, com vista à divulgação da importância
dos gnaisses, rochas enrugadas resultado do choque de duas placas
continentais há milhões de anos. O valor do património existente
prende-se com a teoria da deriva dos continentes, segundo a qual o
complexo de rochas da Foz do Douro surgiu após o fecho do Oceano
Atlântico. A cerimónia simultânea de abertura do passeio e da
atribuição da menção honrosa decorre amanhã pelas 15h, junto ao
Castelo do Queijo.

Premiada
No entanto, foi Valongo que arrecadou o Prémio Geoconservação
2005 pelo trabalho em prol da preservação do património geológico,
através do Parque Paleozóico. “Trata-se de um prémio que deve
servir de exemplo para outras autarquias no que respeita à
conservação do património geológico, para um projecto que está
implementado e possui um centro interpretativo”, destacou José Brilha.
Os prémios são de carácter simbólico e não representam qualquer
ganho pecuniário. Talvez por esta razão tenha concorrido apenas
quatro projectos este ano. O facto de se tratar de um projecto recente
também pode ser apontado como causa. “Mas pensámos que, com o
passar do tempo, as autarquias fiquem mais alertadas para a
necessidade de conservar o património geológico”, previu. A ProGeo
pretende distinguir os melhores exemplos de conservação do
património geológico encetadas pelas autarquias, estimular a reflexão

 

Acha que o traçado
do metro junto ao
Hospital de S. João,
no Porto, devia ser
enterrado, ao invés de
ser à superfície, como
está previsto?

  Sim

  Não
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  Aveiro
  T. Mínima: 14ºC
  T. Máxima: 18ºC
  Beja
  T. Mínima: 7ºC
  T. Máxima: 21ºC
  Bragança
  T. Mínima: 3ºC
  T. Máxima: 16ºC
  Castelo Branco
  T. Mínima: 6ºC
  T. Máxima: 14ºC
  Coimbra
  T. Mínima: 8ºC
  T. Máxima: 18ºC
  Évora
  T. Mínima: 7ºC
  T. Máxima: 21ºC
  Faro
  T. Mínima: 12ºC
  T. Máxima: 21ºC
  Flores
  T. Mínima: 14ºC
  T. Máxima: 18ºC
  Funchal
  T. Mínima: 13ºC
  T. Máxima: 17ºC
  Horta
  T. Mínima: 14ºC
  T. Máxima: 18ºC
  Lisboa
  T. Mínima: 11ºC
  T. Máxima: 20ºC
  Porto
  T. Mínima: 17ºC
  T. Máxima: 10ºC
  Porto Santo
  T. Mínima: 13ºC

acerca destas matérias e sensibilizar o público em relação ao valor
desse mesmo património. “A necessidade de conservar o património
geológico é o mesmo que existe em relação ao património natural”,
enfatizou José Brilha.
A entrega das duas distinções decorre em simultâneo nos dois
concelhos. Em Valongo, no Centro Interpretativo do Parque
Paleozóico. Amanhã assinala-se o Dia Nacional do Património
Geológico e o Dia Internacional da Terra, facto a que não é alheia a
calendarização dos dois eventos.
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  T. Máxima: 18ºC
  Viana do
Castelo/Braga
  T. Mínima: 8ºC
  T. Máxima: 18ºC
  Viseu
  T. Mínima: 6ºC
  T. Máxima: 14ºC
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