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  Nos dias que correm, talvez a maior ameaça ao ser humano (bem como para as outras 

criaturas que partilham com ele o nosso planeta) seja a poluição. 

  Todos os anos, as grandes metrópoles lançam para a atmosfera toneladas e toneladas 

de gases prejudiciais ao ambiente, o que provoca o efeito de estufa que, por sua vez, provoca 

o aquecimento global. 

  De ano para ano, este efeito tem provocando a subida do nível dos mares e o avanço 

dos desertos (como podemos observar no sul do nosso país). 

  Uma maneira de combater a poluição é pôr de lado os combustíveis fósseis (como por 

exemplo o petróleo) e substituí-los pelas energias alternativas. 

    Sobre as energias alternativas, muitas pessoas vão dizer: “Mudar? Para quê? O mal já 

está feito!” 

  E nós perguntamos: ”desde quando o futuro está gravado na pedra?”  

  Porque não havemos de mudar? 

  As pessoas mudam, principalmente, por estas simples razões: 

       - por se sentirem suficientemente mal, para mudarem; 

       - por sentirem uma espécie de suave depressão chamada tédio; 

       - ou, pura e simplesmente, por descobrirem que podem mudar. 

  A nossa geração pode mudar a realidade do nosso mundo. 

  As nossas escolhas ditam o nosso futuro. 

         - A poluição que fazemos não é em grande escala, é astronómica! É um crime, e 

não é um crime que se devia deixar passar, pois não é somente a autodestruição da 

Humanidade, é um atentado contra milhares e milhares de anos de evolução. É um atentado 

contra a própria vida no planeta Terra. 

 

Assim, a Escola E.B. 2,3 Professor Gonçalo Sampaio propõe as seguintes medidas:  

 1ª -  Dar autonomia às escolas para escolherem a energia alternativa/renovável que 

melhor se adapte à realidade envolvente; 

       2ª -  Melhores e maiores benefícios fiscais para os utilizadores das energias 

alternativas ou renováveis, bem como incentivos, prémios e promoções aos cientistas e 

técnicos que as investiguem e implementem; 

       3º - Associar a reabilitação dos centros históricos com a inovação da arquitectura, 

adaptando as energias alternativas de maneira a que ambas se completem de forma 

harmoniosa. 

Póvoa de Lanhoso, 24 de Janeiro de 2008 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     


