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A sétima edição do Seminário
“Desafios do Mar Português”
terá lugar no sábado. Trata-se
de uma iniciativa da Câmara
Municipal de Ílhavo, promo-
vida pelo Museu Marítimo e
pela sua subunidade de inves-
tigação - CIEMar -, em parceria
com a Fundação Oceano Azul
e o Centro de Estudos do Am-
biente e do Mar (CESAM) da
Universidade de Aveiro. “Sus-
tentabilidade e Literacia Azul”

é o tema escolhido para a edi-
ção deste ano, que terá como
áreas de debate a Biologia, a
Antropologia, a Política e a Eco-
nomia. A organização do semi-
nário sustenta que o seu objec-
tivo principal é “sensibilizar a
sociedade sobre o seu relacio-
namento e a sua ligação ao mar,
seja do ponto de vista das
ameaças (nomeadamente as
ambientais), seja ao nível das
oportunidades e do conheci-

mento que os oceanos poten-
ciam”.

A edição deste ano terá um
conjunto de especialistas de re-
nome nas diferentes áreas de
abordagem da problemática do
Mar, que prometem enriquecer
a iniciativa “enquanto acção
formativa e de construção cí-
vica em torno das temáticas
marítimas”. Destaca-se a pre-
sença do presidente da Direc-
ção Executiva da Fundação
Oceano Azul, Tiago Pitta e Cu-
nha, na sessão de abertura da
conferência, e, no encerramen -
to, do director do Royal Mu-
seums Greenwich (Londres),
Kevin Fewster, que facultará
uma dimensão internacional
ao evento. A estes, juntar-se-ão
investigadores e especialistas
da Universidade de Aveiro (CE-
SAM), do ISCTE, do Centro de
Ciências do Mar e do Ambiente
(MARE), da Universidade Nova
de Lisboa, da Marinha Portu-
guesa, da Direcção-Geral da
Política do Mar, do Ministério
do Mar; da consultora PwC e
do Museu Municipal de Espo-
sende.

Neste dia, pelas 14.30 horas,
terá lugar a apresentação do
N.º 6 da Revista Argos. Neste
número, encontram-se vários
artigos “sobre as potencialida-
des e abordagens da Literacia
do Oceano, acerca das políticas
europeias e desenvolvimentos
da Economia do Mar, e sobre
experiências patrimoniais e
museológicas desafiantes e ins-
piradoras para um entendi-
mento mais holístico das ques-
tões marítimas”. “O facto de se
tratar de uma revista editada

por um museu constitui, em si
mesmo, um apelo ao compro-
metimento dos museus marí-
timos com as questões da Li-
teracia do Oceano. Trata-se de
entender o património marí-
timo num sentido amplo, nele
incluindo a paisagem natural e
os serviços ecológicos, a bio-
diversidade e o equilíbrio dos
ecossistemas”, sustenta o Mu-
seu Marítimo. Com o tema “O
Mar, um Património Europeu”,
este N.º 6 da Argos abordará a
Cultura do Mar e Literacia Azul,

Seminário “Desafios do Mar 
Português” tem painel renomado
Sábado Neste seminário, onde será debatida a Literacia Azul, destacam-se as presenças 
do presidente da Fundação Oceano Azul e do director do Royal Museums Greenwich

Neste dia, será apresentado o N.º 6 da Revista Argos
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o Direito, Política e Economia
do Mar, a Investigação e Expe-
riência Museológicas Maríti-
mas, terminado com um Dos-
sier Visual que inclui a exposi-
ção fotográfica “Uma noite no
mar”, de Alfredo Cunha.

A autarquia ilhavense sa-
lienta que, desde 2012, por oca-
sião das comemorações do
aniversário da ampliação do
Museu Marítimo, e com uma
periodicidade anual, o Seminá-
rio Desafios do Mar Português
“tem vindo, ano após ano, a for-
talecer a sua posição como
pólo dinamizador das proble-
máticas que relacionam Por-
tugal com o Mar, sem esquecer
que esta sétima edição coincide
com o ano em que o Museu
atingiu a importante fasquia de
um milhão de visitantes”.

As inscrições, gratuitas, estão
abertas até sexta-feira, poden -
do ser feitas através do e-mail:
ciemar.mmi@cm-ilhavo.pt. |


