COMUNICADO DE IMPRENSA
No dia 25 de Setembro

Crianças celebram o Dia do Mar
com passeios no rio Tejo
A Administração do Porto de Lisboa (APL) associa-se às comemorações do Dia
Mundial do Mar com um passeio no rio Tejo, a bordo da caravela Vera Cruz, com 25
crianças do ATL da Sociedade Promotora de Educação Popular em Alcântara, que é
uma Instituição Particular de Solidariedade Social, no próximo dia 25. A iniciativa, que
este ano comemora também o “Dia do Marítimo”, é promovida pelo Instituto Portuário e
dos Transportes Marítimos (IPTM) que leva a efeito uma série de iniciativas em todo o
pais
No decurso do passeio, as crianças (que frequentam o 2º e 3º anos do 1º ciclo) vão ter
oportunidade de aprender factos e vivências históricas da zona ribeirinha da cidade de
Lisboa, do seu rio e do seu porto, apresentados por um historiador, que dará uma
perspectiva apropriada a esta faixa etária.
Ainda no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Mar, que se comemora a 23 de
Setembro, a APL promove visitas guiadas à torre VTS, em Algés, e passeios em
lanchas para crianças oriundas de estabelecimentos do ensino básico.
A IPTM leva a efeito, no âmbito da efeméride, uma série de iniciativas em todo o país,
tendo em vista, igualmente, a comemoração do Dia do Marítimo. Assim, além de um
concurso de texto – "Uma História de Mar" – e de um concurso de fotografia _ "Um
Olhar Sobre o Mar" –, decorrem nas áreas portuárias de Sines, Aveiro, Funchal,
Setúbal, Paço d’Arcos e Leixões, além de Lisboa, diversas jornadas e iniciativas em
que o mar e as actividades a ele ligadas ocupam o lugar central.
A 23, data oficial do Dia Mundial do mar, assistir-se-á ao embandeiramento em arco de
todos os barcos nos portos nacionais.
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