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●  Agrupamento de Escolas de Sobreira
..................................................................................................................................................................................................................

Os alunos do ensino secundário 
da Escola Básica e Secundária 
realizaram uma visita de estudo 

ao Porto de Leixões e ao CIIMAR, no dia 15 
de novembro. A visita foi organizada pelas 
professoras Cândida Paulos e Sónia Guima-
rães, docentes de Geogra� a e Biologia, res-
petivamente.

A construção do Porto de Leixões teve 
início em 1894 e � cou concluída em 1895. 
É o segundo porto mais importante do país 
e serve uma população correspondente a 
14 milhões de pessoas, número superior à 
população portuguesa. Muitas empresas 
espanholas também usam este porto. O 
Porto de Leixões inclui dois cais e o Terminal 
de Cruzeiros. O cais a norte, na freguesia de 
Leça da Palmeira, concentra todos o comér-
cio com origem e destino aos Açores e à Ma-
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deira. O cais a sul destina-se a comércio inter-
nacional. Pelo Porto de Leixões passam ma-
teriais em � m de vida como sucata de ferro, 
de vidro e estilha. Depois de transformados, 
muitos produtos voltam a passar por Leixões 
para destinos como o continente americano 
ou o médio oriente. A APDL, Administração 
dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Cas-
telo, SA, tem atualmente preocupações de 
sustentabilidade: os dois rebocadores recen-
temente adquiridos são mais ecológicos e a 
APDL está a substituir a frota automóvel por 
veículos elétricos.

O CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Inves-
tigação Marinha e Ambiental) já funcional há 
20 anos. partilha o edifício com o Terminal de 
Cruzeiros do Porto de Leixões.  A investigação 
realizada pelo CIIMAR tem incidido principal-
mente na Biologia, Ecologia, Ecotoxicologia, 

Parasitologia, Fisiologia, Nutrição, Cultivo de 
Espécies Aquáticas e Química. A investigação 
ali realizada está ligada a duas instituições da 
Universidade do Porto: a FCUP e o ICBAS. Na 
visita ao CIIMAR, além de tomar conhecimen-
to das investigações atualmente aí em curso, 
os alunos assistiram a uma palestra acerca das 
ameaças aos oceanos e à vida marinha e da 
urgência em mudar atitudes: além de Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar, há que Repensar os esti-
los de vida e Recusar a aquisição de bens que 
não são necessários.

Semana Europeia de
Prevenção dos Resíduos

A Semana Europeia da Prevenção de 

Resíduos (EWWR) realiza-se todos os anos 
em novembro, geralmente na penúltima 
semana, e encoraja todos os Europeus e 
não só, a desenvolverem ações de sen-
sibilização sobre recursos sustentáveis 
e gestão de resíduos. Na Escola Básica e 
Secundária de Sobreira, os professores de 
História e de Geografia, resolveram levara 
a cabo uma ação para sensibilizar para a 
diminuição das alterações climáticas pro-
duzidas pelo setor têxtil. Os alunos foram 
convidados a levar para a escola peças de 
roupa em bom estado que deixaram de 
usar e também a levar alguma peça de 
roupa que gostassem e lhe pudesse ser-
vir. No dia 23, realizou-se também uma 
oficina para ensinar a fazer sacos a partir 
de uma t-shirt ou polo.


