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DIA DO MAR O presidente da
Câmara Municipal da Nazaré,
Walter Chicharro, afirmou, du-
rante o workshop 'A onda gi-
gante e o canhão da Nazaré',
que, se no passado o mar da
Nazaré “esteve associado a
uma dimensão trágica do quo-
tidiano das famílias dos pesca-
dores - numa época em que
não existia o Porto da Nazaré
(inaugurado em 1983) -, hoje
vemo-lo fotografado e invaria-
velmente estampado nas capas
de publicações de dimensão
planetária pelos melhores mo-
tivos ou a abrir o noticiário da
CNN”. A iniciativa, organizada

no sábado pela câmara e a 'Na-
zaré Qualifica', com a colabo-
ração da Capitania do Porto da
Nazaré, Instituto Hidrográfico
e Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa, pretendeu
assinalar o Dia do Mar, data que
se comemorou no passado dia
16 de Novembro.

O autarca nazareno referiu-
se, ainda, à proposta da câmara
para “assumir a gestão” do For -
te de S. Miguel Arcanjo, patri-
mónio da Marinha Portuguesa,
à importância que a actual ges-
tão dá ao património, e ao “mar
como elemento estruturante
para o desenvolvimen to de

Portugal”, para apelar, em se-
guida, à “aplicação de medidas
concretas que permitam po-
tenciar este valioso recurso”.

Por sua vez, José Luís Branco
Seabra de Melo, director-geral
do Instituto Hidrográfico, refe-
riu-se à acção que decorreu na
Nazaré como uma forma de
“acrescentar saber” e como
uma “aposta nos equipamen-
tos”, manifestando, ainda, o de-
sejo da boa continuação de
“cooperação entre instituições”
e que “o dia do Mar seja cele-
brado todos os dias, por todos”,
e congratulou-se pelo facto de
“a Nazaré estar nesse caminho”.

“A passagem de conheci-
mento é um objectivo desta
sessão”, acrescentou, lem-
brando que o interesse cientí-
fico pela espectacularidade do
canhão da Nazaré tem décadas,
e que se recorda de há, pelo
menos, “30 anos ser alvo de es-
tudos vários”.

Jorge Manuel Lourenço Gor-
richa, capitão da Capitania do
Porto da Nazaré, também real-
çou a importância do Canhão
da Nazaré, “conhecido da co-
munidade há vários anos”, e
congratulou-se pela abertura
do Forte de S. Miguel Arcanjo à
população, o que aconteceu
durante o Verão e, agora du-
rante os meses de Outubro e
Novembro, “o que resulta de
uma parceria” entre várias en-
tidades”, realçou o responsável
na iniciativa. |Dia do Mar foi assinalado na Nazaré, no sábado

Mar da Nazaré é reconhecido a nível
internacional “pelos melhores motivos”
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