
  

ECO JORNAL

 

Jornal Ecológico dedicado às novidades ambientais do Centro Sagrada Família e a notícias e curiosidades ecológicas do Mundo. 

NATAL ECOLÓGICO 

Este ano quisemos apostar num Natal mais sustentável. Utilizámos enfeites que protegiam o nosso meio ambiente e 

que, paralelamente, trouxeram mais brilho à nossa instituição.  

No ateliê solidário, desenvolvemos utensílios e enfeites natalícios utilizando materiais recicláveis. Damos sempre 

importância ao ambiente, fazendo da política dos 3r’s (reciclar, reutilizar e reduzir) o mote de cada tarefa e de cada 

trabalho que realizamos com os nossos voluntários. 

 

 

                           

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS DA PARÓQUIA DE MIRAFLORES 

A nossa escola participou pela primeira vez na Exposição de Presépios da Paróquia de Miraflores. Depois do desafio 

lançado e dado que este ano aspiramos a um Natal mais ecológico, procurámos uma solução que pudesse reutilizar e 

reciclar alguns materiais. 

 A resposta surgiu no nosso ateliê solidário. Assim que o desafio foi lançado, os nossos voluntários encontraram uma 

forma bastante original e diferente que deu destaque ao Presépio do CSF na referida exposição. A exposição está aberta 

ao público em geral até ao dia 6 de janeiro. 

                                   

DATAS COMEMORATIVAS 

 

6 de janeiro: Dia de Reis 

11 de janeiro: Dia Internacional do Obrigado 

 

 

NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES 

SUGESTÃO DO MÊS 

Jardim da Gulbenkian  

O Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian é um dos jardins mais emblemáticos em Portugal, sendo 

uma referência para a arquitetura paisagista portuguesa. Existem vários percursos que podem percorrer 

nos jardins, para além de atividades que decorrem no Museu, no CAM, na Música e na Biblioteca de Arte. 

Mais informações disponíveis no site do Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian.  

                               
 

Cimeira do Clima em Paris 

França acolheu desde o dia 30 de novembro até 11 Dezembro a 21ª Conferência das Nações 

Unidas para as alterações climáticas. É uma oportunidade muito importante para que surja um 

novo acordo internacional sobre o clima, aplicável a todos, para que se contenha o aquecimento 

global, fixando aumento da temperatura abaixo dos 2ºC no horizonte de 2030. Deixamos a baixo 

uma imagem do protesto da Praça da República em Paris que, devido aos recentes atentados 

terroristas, não permitiu manifestações, levando os protestantes a depositar um par de sapatos 

com sinal de apoio a um entendimento sobre o clima. 

 

 

 

 

 

Fonte: www.cop21.gouv.fr 
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