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O Mar invade a Biblioteca
no Dia Nacional do Mar

De 15 a 20 de Novembro de 2013

mostras documentais | exposições temáticas | sessões educativas
sessão non-stop do filme Ala - Arriba, de Leitão de Barros no Diana-Bar

A celebração do Dia Nacional do Mar, a 16 de Novembro, é promovida a nível nacional pela
Sociedade de Geografia de Lisboa, associando-se o Município da Póvoa de Varzim a esta
efeméride, pela relevância da tradição do património marítimo local.

No II Encontro da Rede Nacional de Cultura do Mar realizado a 2 de Setembro de 2011, na
Biblioteca Municipal Rocha Peixoto foi atribuído ao Município da Póvoa de Varzim, a
presidência da Rede, nestes dois anos, tendo-se alterado a designação para Rede Nacional da
Cultura dos Mares e dos Rios, de forma a englobar o seu carácter plural.

No âmbito do Dia Nacional do Mar, a nível local, serão promovidas um conjunto de iniciativas,
abrangendo vários eixos de programação, dirigidos a diferentes público-alvo, no sentido de
reforçar as raízes culturais marítimas, aproximando a ligação passada, presente e futura de
Portugal ao Mar, no contexto do património marítimo poveiro.

A partir do dia 15, o Mar invade todos os espaços da Biblioteca Municipal e Diana Bar com
mostras documentais, exposições temáticas, destaque de música e filmes e sessões
educativas.

No dia 15, sexta-feira, pelas 14h30, na Escola EB 2/3 Dr. Flávio Gonçalves será dinamizada a
actividade "O Mar é Património: projecto da Lancha Poveira do Alto", por Manuel Costa, para
alunos do 3º ciclo, sensibilizando os jovens para a salvaguarda da memória das embarcações
tradicionais poveiras, do património naval, abordando as artes da construção naval, da
navegação.
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Nesse dia, no Diana Bar haverá uma sessão non-stop do filme Ala - Arriba, de Leitão de
Barros.

O Dia Nacional do Mar é uma data comemorativa da Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar (CNUDM), que entrou em vigor a 16 de Novembro de 1994, tendo sido ratificada
por Portugal a 14 de Outubro de 1997. Um ano mais tarde, em 1998, o dia 16 de Novembro foi
institucionalizado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 83/1998, de 10 de Julho, como
o Dia Nacional do Mar.
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