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O Município de Torres Novas volta a associar-se à “Hora do Planeta”, que consiste em
desligar todas as luzes, interiores e exteriores dos edifícios e monumentos emblemáticos das
cidades, entre as 20h30 e as 21h30, do próximo dia 30 de março de 2019 (sábado), mostrando
o seu apoio a uma iniciativa, que apesar de simbólica, é a maior ação do género à escala
mundial.

É importante que as consciências dos decisores políticos e dos cidadãos em geral continuem
despertas, de modo a que se possam tomar decisões e adotar procedimentos que contribuam
para atenuar os efeitos das alterações climáticas, que são uma questão incontornável na
atualidade.

Em Torres Novas, as luzes dos seguintes edifícios municipais estarão desligadas:

•Castelo (muralhas)
•Centro Escolar de Meia Via
•Centro Escolar da Serra D’Aire
•Centro Escolar de Assentis e Chancelaria
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•Centro Escolar de Visconde de S. Gião
•Convento do Carmo

Esta é uma iniciativa global ambiental em parceria com a WWF e foi uma das primeiras
campanhas acerca das alterações climáticas, tendo crescido a partir de um evento simbólico
numa única cidade para o maior movimento do mundo em defesa do ambiente.

Em Portugal, 110 municípios aderiram e centenas de monumentos emblemáticos nacionais
ficaram às escuras, como o Santuário do Cristo Rei, a Ponte 25 de Abril, o Mosteiro do
Jerónimos, a Ponte da Arrábida (Porto), o Castelo de S. Jorge ou a Torre de Belém, entre
muitos outros.

Este ano, uma vez mais, a “Hora do Planeta” pretende aproveitar o poder dos seus milhões de
adeptos em todo o mundo para mudar o rumo das alterações climáticas.

Para mais informações sobre esta temática e sobre o evento e as atividades que vão acontecer
na sua cidade, visite: www.wwf.pt e www.earthhour.org.

O vídeo oficial da Hora do Planeta 2019 está disponível aqui: https://vimeo.com/313987537.
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