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Em jeito de Editorial…
Agosto está à porta! È tempo de férias, de descanso.
A nossa Ericeira vai “encher-se” de gente mas há propostas interessantes para ocupar o tempo de
quem cá vier e o nosso ICEA está associado a algumas delas. Fazemos um NOTICEAS diferente
dando-lhe nota dessas iniciativas.
Boas férias.
Contamos consigo! Conte connosco.

Leia…
… um dos livros à venda na 1ª Mostra do Livro da
Ericeira e do Mar, uma louvável iniciativa da Junta
de Turismo da Ericeira. Encontrará obras da
Academia de Marinha, Academia Portuguesa da
História, Acontecimento – estudos e edições, Câmara
Municipal de Mafra, Junta de Turismo da Ericeira,
Mar de Letras Editora, Museu de Marinha, Santa Casa
da Misericórdia da Ericeira, Sociedade de Geografia
de Lisboa e Sociedade Histórica da Independência de
Portugal, na sua maioria instituições parceiras do
ICEA.
E ao fim-de-semana poderá encontrar algum autor a autografar as
suas obras.
Por isso, até 3 de Setembro, quando o buliço veraneante
ericeirense o estiver a perturbar passe pelo Jogo da Bola, entre as
15h e as 23h, pegue num livro, vá até às Furnas, admire o mar e
saiba mais sobre a nossa Ericeira!

No sábado, 21 de Julho, o Sr. Caré
levou-nos a passear por alguns dos
locais mais marcantes da vivência
dos refugiados estrangeiros na
Ericeira, durante a Segunda Guerra
Mundial.

Descubra…
… o que eram trilobites, na exposição integrada no IX Curso de Verão do ICEA e que pode ser visitada na
Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva.
A propósito… trilobites eram organismos marítimos
pertencentes ao grupo doa artrópodes. Tinham o corpo
revestido por uma carapaça, muitas pernas e o sentido da
visão extremamente apurado. Foram os primeiros animais a
desenvolver olhos complexos. Possuíam um exoesqueleto de
natureza quitinosa, impregnado de carbonato de cálcio, que
lhes permitiu deixar abundantes fósseis.
Uma palavra final, de agrado, para a visão artística que
Carlos Dias faz das trilobites. Resulta em pleno a associação
entre os fósseis, com mais de 250 milhões de anos e as
aguarelas pintadas em 2007, por Carlos Dias.
Por isso, até 12 de Agosto, passe pela Casa de Cultura e descubra o fascinante mundo das trilobites
gigantes de Arouca.

Passeie…
… por um dos itinerários de cariz cultural que a Junta de Turismo da Ericeira acaba de editar,
elaborados pelo ICEA ao abrigo do protocolo existente entre as duas instituições.
Pode, por exemplo, fazer birdwatching, aventurar-se pelo litoral da Ericeira, conhecer o património
sacro da vila ou então descobrir os locais que marcaram o dia-a-dia ericeirense dos refugiados
estrangeiros durante a Segunda Guerra Mundial
Por isso, vá até à Junta de Turismo da Ericeira, peça os folhetos e parta à descoberta de uma Ericeira
provavelmente diferente da que conhece.
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