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A exposição "Trilobites em Valongo: um rasto de
história..." foi distinguida com o primeiro Prémio
de Geoconservação 2018, atribuído pelo Grupo
Português da ProGEO - Associação Europeia para
a Conservação do Património Geológico, indicou
hoje a câmara de Valongo.

Em causa está um galardão que visa distinguir a
implementação de estratégias de conservação e
valorização do património geológico.

A exposição que foi alvo deste prémio está patente desde 21 de
abril no Museu Municipal de Valongo, local onde o prémio será
entregue sexta-feira pelas 10:30 horas, indica o convite para a
cerimónia.

A exposição "Trilobites em Valongo: um rasto de história?" foi
realizada com o apoio científico do Museu de História Natural da
Universidade do Porto e inaugurada no âmbito das
comemorações dos 180 Anos do Município de Valongo.

Trata-se de uma mostra que dá a conhecer os seres marinhos que
povoaram o território do concelho na Era Paleozoica, muito antes
da existência dos dinossauros.

Já o folheto da exposição, que recebeu o prémio do Grupo
Português da ProGEO - Associação Europeia para a Conservação
do Património Geológico, conta que a história de Valongo, distrito
do Porto é muito antiga e remonta a centenas de milhões de anos,
quando o território estava coberto pelo oceano.

"Pretende-se divulgar não só o riquíssimo espólio fóssil de
Valongo, mas também a história do maravilhoso mundo outrora
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habitado pelas diferentes espécies de trilobites", explica a
autarquia.
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