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Actividade: Dia Nacional da Energia – Festa do Sol – Ecoclube Verde Minho 
 

 

 

Data: 01-06-2009 
 

 

 

Avaliação da actividade: 
 

O Ecoclube Verde Minho comemorou O Dia Nacional da Energia que constituiu 

uma autêntica festa ao Astro-Rei – O Sol. 

 

• O sistema de aquecimento de água utilizando garrafas PET, projectado e 

construído no clube, foi um sucesso, pois não ficou aquém dos sistemas 

comerciais; 
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• A recuperação de uma mini central pedagógica fotovoltaica, avariada, 

permitiu acompanhar todo o processo fotovoltaico, desde a quantificação 

da energia armazenada em bateria até aos consumos quer a 12V quer a 

230V; 

 

• O almoço solar ultrapassou as expectativas, pois o dia ajudou a que 

fosse confeccionada, em fornos solares, uma refeição completa para 

quatro adultos e cinco alunos – arroz de feijão, bifinhos com natas au 

soleil, pão de 7 cereais, salada da nossa horta biológica, maçã assada e 

bolo de laranja; 

 

• à tarde foi confeccionado mais um bolo e queques, em forno solar, par o 

lanche solar. 

 

Todos os materiais estiveram expostos no pátio junto ao Bloco Administrativo, 

lado nascente, desde as 09:00 às 16:00 tendo recebido inúmeras visitas de 

alunos, professores, funcionários, pais de alunos e pessoas da comunidade. 

 

Ficou bem patente o potencial energético do Sol, como fonte de energia limpa e 

renovável, contributo fundamental para a promoção da sustentabilidade. 

 

A comunicação social local - Jornal Correio de Fafe - acompanhou a actividade 

tendo sido feitas entrevistas que foram divulgadas quer na rádio que no jornal. 

 

A actividade ultrapassou os objectivos previstos. 
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