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FIÃES O lixo marinho, deposita-
do e encontrado nas praias é um 
problema emergente e atual que 
leva à poluição dos oceanos e à 
morte de milhares de espécies 
por ano, entre muitos outros pro-
blemas, e que merece a atenção 
por parte da população para ser 
resolvido.
Desta forma, com o objetivo de 
sensibilizar todas as faixas etárias 
para a questão, professores de 

Biologia e Geologia do Agru-
pamento de Escolas Coelho e 
Castro organizaram uma recolha 
de lixo na praia de Silvalde. A 
atividade teve a colaboração da 
Junta de reguesia de Silvalde, 
que forneceu sacos de lixo e 
luvas para os cerca de 80 alunos, 
alguns dos quais acompanhados 
pelos encarregados de educa-
ção, e dez professores. A Junta de 
Freguesia de Silvalde colaborou 

também na divulgação da ativida-
de através das suas redes sociais 
e elementos da mesma, incluindo 
o seu presidente, colaboraram na 
recolha, tal como outras pessoas 
que quiseram juntar-se à ação. 
A atividade surgiu na sequência 
da adesão do Agrupamento 
de Escolas Coelho e Castro ao 
projeto ‘Apanhar SoLixo’, orga-
nizado pelo Núcleo de Ambiente 
e Sustentabilidade da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa 
(NAS-FCT), que consistia na or-
ganização de uma recolha de lixo 
coletiva pelas praias de Portugal 
de Norte a Sul incluindo as ilhas, 
num dia previamente estabeleci-
do, 19 de outubro de 2019. 
As más condições meteoroló-
gicas não permitiram realizar 
a atividade na data prevista, no 
entanto, o Agrupamento deci-
diu realizá-la agora de forma a 
“despertar consciências, mais 
especificamente da comunidade 
estudantil, para a preservação do 
meio ambiente”.

ALUNOS DAS ESCOLAS COELHO E CASTRO 
FAZEM RECOLHA DE LIXO NA PRAIA 
DE SILVALDE


