
Geoparque Litoral deViana premiado

OPrémio deMelhorMunicípio para
Viver no domínio ambiental é atribuído
hoje a Viana do Castelo pelo seu
projeto Geoparque Litoral deViana do
Castelo nascido de uma investigação da
Universidade doMinho O galardão do
Instituto deTecnologia Comportamental
vai ser recebido por Ricardo Jorge
Carvalhido geólogo daUMinho e líder
científico do projeto pelas 11h30 na
Faculdade de Psicologia da Universidade
de Lisboa É a segunda distinção num ano
para aquele geoparque após o Prémio
Geoconservação 2016 atribuído pelo grupo
português da Associação Europeia para a
Conservação doPatrimónio Geológico

OGeoparque Litoral
de Viana do Castelo aspirante à rede
mundial de geopar

ques daUNESCO preser
va 13geossítios classifica
dos como monumentos
naturais revelando mais

de 500 milhões de anos
da evolução geológica do
planeta Resulta de dez
anos de estudo de Ri
cardo J Carvalhido in
cluindo o doutoramento
artigos em revistas inter
nacionais as obras O Li

vro de Pedra e O Livro
do Professor guias para
os cidadãos e formações
ações a técnicos docen
tes e alunos

Oplano do geoparque
que é gerido pelomunicí
pio inclui ainda a recém
criada Rede Escolar de
Ciência eApoio à Investi
gaçãoCientífica com seis
laboratórios e um acer
vo de amostras geológi
cas instalados em esco
las sede de agrupamento
para projetos transdisci
plinares Foi igualmente
lançado o Livro de Pro
jetos para a Flexibilização
Curricular coordenado
pela equipa do geopar
que e com uma vintena
de contributos dos do
centes do concelho que
visa ser aplicado em dis
ciplinas e projetos curri
culares dos vários ciclos

de ensino Para o efeito
omunicípio atribuiu 100
mil euros iniciais espe
rando assim reforçar o
conhecimento do terri
tório e apostar numa al
ternativaaomanual esco
lar amédio longo prazo

Investimento
na valorização
educativa e turística
Os13 monumentos natu
rais do geoparque vão ser
alvo de um investimen
to de 680 mil euros até
fins de 2018 com apoio
do Norte 2020 nomea
damente painéis inter
pretativos e informati
vos acesso a conteúdos
em formato digital códi
gosQR sinalizações visi
tavirtual aplicaçãomóvel
e sítio da internet Estão
também emdesenvolvi
mento as três primeiras

portas do geoparque
Porta do Atlântico Porta
do Neiva e Porta das Ar
gas –quesãocentros
interpretação e acolhi
mento permitindo aos vi
sitantes uma experiência
maisaprofundada Ricar
do J Carvalhido e a autar
quia realçam que o geo
parque tem um enorme
potencial na educação e
no turismo sustentável e
segmentado o que per
mite anular a sazonali
dade das praias e bene
ficiar da nova Ecovia do
Litoral Norte O site ofi
cial é wwwgeoparqueli
toralviana pt

Nota biográfica
Ricardo Jorge Carvalhi
do vianense de 36 anos
licenciou se emBiologia
e Geologia e doutorou se
em Ciências–

lidade de Geologia pela
UMinho Foi pós douto
rando nas universidades
de Aveiro e Porto e fez
cursos breves nas univer
sidades deLausanne Suí
ça e Múrcia Espanha
É investigador do Cen
tro de Ciências da Terra
da UMinho e do Institu
to de Ciências da Terra
e professor do Instituto
Politécnico de Viana do
Castelo É ainda coorde
nador científico do Geo
parque Litoral de Viana
do Castelo coordena
dor nacional do Grupo
de GeologiaAmbiental e
Geodiversidade da Quer
cus e secretário da assem
bleia geral daAssociação
Portuguesa de Geomor
fólogos Publicou 25 arti
gos três livros oito capí
tulos de livro e foi orador
em 28 eventos
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