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"Re-Volta", o vómito do peixe 
que devolve à sociedade o que foi lançado ao mar 

  
  
“Re-Volta” é o vómito de um peixe 
a sair de um esgoto de Lisboa re-
presentando o enjoo do mar com o 
plástico depositado nas suas águas 
- uma estátua de quatro metros inau-
gurada no Martim Moniz. 
 

“É o vómito de uma imensidão de 
plástico que um peixe zangado nos 
devolve. Estar ao pé de um vómito 
não é agradável. Apesar dos sorrisos 
agora, a verdade é que estamos a 
celebrar uma coisa séria”, explicou 
Nuno Saraiva, nascido e criado na 
Mouraria, em Lisboa, na apresenta-
ção da sua peça. 
 

Segundo o artista plástico, o “Re-Volta” tem a ver com a realidade que a sociedade conhece e 
pretende chamar a atenção, sobretudo, das crianças, para que tenham consciência do planeta 
em que querem viver e que os adultos querem deixar para os filhos. 
 

É um alerta para todos os cidadãos comuns para não desperdiçar tanto este lixo residual das 
tampinhas de plástico, das beatas, das palhinhas, do copo de plástico. Tudo o que lançamos pa-
ra o mar e que este peixe zangado nos devolve. 
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 ANIVERSÁRIOS  

UM DIA FELIZ! 

  

RESIDENTES: 

Dia 3-Sr. José Rosa 

Dia 9-  D. Mª Rosa Lopes 

Dia 10– Sr. Henrique Pêra 

Dia 11– D. Eva Marques 

Dia 11– D. Mª Isabel Alvernaz 

Dia 15– D. Mª Rodrigues 

 

FUNCIONÁRIAS: 

Dia 4– D. Carina Ferreira 

Dia 10– D. Mª Paulina Veiga 



NÃO FIQUE EM CASA NESTE OUTONO. 
Ainda está em dúvida se deve queimar os últimos cartuchos das férias no 
outono?  

 
Se costuma viajar no verão, com certeza está 
habituado a apanhar mais confusão, mais trânsi-
to, mais filas... O que é normal porque o verão é 
mesmo a altura de férias para a maioria das pes-
soas. Mas se tem a oportunidade de gozar al-
guns dias no outono, saiba que vai encontrar lo-
cais mais vazios e vai conseguir caminhar sem 
esbarrar em muita gente. Há locais que reúnem 
todas as condições para que a entrada do outono 
seja mesmo um espetáculo único, pintado com 
tons avermelhados, alaranjados e dourados.  

 
É nesta altura que os parques ficam cobertos com um tapete de folhas, digno de muitas fotogra-
fias e brincadeiras. Se não costuma incluir visitas a parques nas suas saídas, vai ver que no ou-
tono eles são uma atração imperdível. 
 
Algo que também não pode perder é o pôr-do-sol do outono, em que somos envolvidos por uma 
luz dourada, que nos aquece o coração, apesar dos dias terminarem com aquele “ventinho” frio, 
tão típico da estação. 
 
Nos dias quentes é mais complicado fazer caminhadas ou atividades ao ar livre. No inverno, o 
frio e a chuva também não convidam a grandes aventuras fora de portas. No outono, há um 
equilíbrio perfeito para passeios em contacto com a natureza. 
 
Há quem diga que o outono é estação mais romântica e alguns destinos ganham um clima de 
maior romantismo quando os dias ficam mais curtos e mais frios. Esta pode ser a altura ideal pa-
ra uma passeata a dois. 
 
Nada melhor do que acabar o dia a beber uma taça de bom vinho com companhia agradável, no 
ambiente acolhedor da sua sala . É um dos prazeres que pode começar a desfrutar no outono. 
 
Acabou o verão e com ele despedem-se, para muitas pessoas, as preocupações com a linha. A 
verdade é que o tempo mais frio pede refeições mais compostas... Sopas, assados ou tartes. E 
há tantos sabores para provar no outono.  

Net/RM 

Chegou a época das uvas. Seja nas vindimas, seja no prato 
USE E ABUSE DELAS AGORA 

 
É nesta altura que estão no seu melhor esta-
do de maturação e prontas a serem consumi-
das.  
São ricas em antioxidantes. Portanto, tem 
aqui umas poderosas aliadas nos processos 
anti envelhecimento.  
Por serem ricas em cobre e ferro, fortalecem a saúde óssea e aju-

dam o corpo a fortalecer a saúde óssea.  
Além disso, as uvas são capazes de reduzir o risco de doenças relacionadas com o envelheci-
mento. 
Será muito melhor para si pedir a um seu familiar ou amigo, em vez de uma tablete de chocola-
te, pedir um cestinho com uvas.          Net/



OUTUBRO... 
Hoje, 3 de Outubro -Dia Mundial da Arquitetura 

4 de Outubro -Dia Mundial do Animal 

5 de Outubro-Dia da Implantação da República Portuguesa/Dia 
Mundial dos Professores 

7 de Outubro- Dia Nacional dos Castelos 

9 de Outubro -Dia Mundial da União Postal Universal /Dia mundial 
dos Correios 

10 de Outubro- Dia Mundial da Saúde Mental 

11 de Outubro -Dia mundial da Luta Contra a Dor 

16 de Outubro- Dia Mundial da Alimentação 

 

Outubro é cor-de-rosa 
O Mês de outubro é assinalado por duas efemérides:  
a 15 de outubro assinala-se o Dia Mundial da Saúde da Mama  
e a 30 de outubro o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama.  
É no período compreendido entre estas datas que a Liga Portuguesa Contra o Can-
cro desenvolve o movimento "Onda Rosa" procurando incentivar à prevenção e diag-
nóstico precoce do cancro da mama. 
 

Outubro- Mês da alimentação saudável 
Saber comer (pura informação) 

 
De que produtos podemos e devemos mesmo prescindir? 
Devemos evitar os refrigerantes, cereais com açúcar, pastelaria, óleos e margarinas Para cozi-
nhar, devemos usar o azeite, só azeite. 
Todos os refrigerantes são um estrago de dinheiro.  
Os cereais com açúcar (os de pequeno-almoço e as bolachas) também são prescindíveis – de-
vemos escolher cereais completos, integrais, que até são mais baratos. Compare-se o preço de 
uma caixa de cereais de pequeno-almoço com o de um pacote de flocos de aveia, que são alta-
mente nutritivos. A aveia é muito mais barata e muito nutritiva. 
Mas comprar carne magra e peixe gordo, frutos e hortaliças é muito mais dispendioso… 
Mas há estratégias que podem ser implementadas. Uma é comprar carne de melhor qualidade e 
comer menos quantidade e menos vezes. É preferível comer carne três vezes por semana em 
vez de comer carne gorda todos os dias. Além disso, toda a gente ganha se em vez da carne 
comer, por exemplo, arroz de feijão ou grão-de-bico com massa. Se se acrescentar hortaliças, 
ervas aromáticas e azeite, podemos dizer que são refeições perfeitas. Menos carne, mas de me-
lhor qualidade; mais peixe (incluindo cavala e sardinhas, frescas ou em conserva de azeite) e 
ovos (podem ser consumidos três ou quatro por semana) são opções a privilegiar. 
Não retirar massa, arroz ou batatas do seu carrinho de compras, mas reduza as quantida-
des ingeridas. No prato devemos ter pequenas porções de massa, arroz ou batatas e maior 
quantidade de hortaliças, legumes e leguminosas. 
 

Somos o que comemos 
O Dia Mundial da Alimentação hoje em dia já abrange mais de 150 países que partilham a preo-
cupação de consciencializar a opinião pública sobre a importância da adoção de hábitos alimen-
tares saudáveis, como promoção da saúde. 
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A penicilina cura os homens, mas é o vinho que os torna felizes. 

A Vida é feita de AMOR, RAIVA, ALEGRIAS E TRISTEZAS. 



Para rir... 
 
O Polícia: O senhor bebeu bebidas alcoólicas? 
O Condutor: Olhe, bebi 3 cervejinhas, ½ garrafinha de bom vinho 
branco e 1 balão de bom whiskey de 12 anos.  
O Polícia: Pois é, amigo. Vai ter de assoprar no balão. 
O Condutor: Porra! Não acredita em mim? 

Por que é que a água do mar é salgada? 
Sabemos que a água do mar é salgada… Mas por quê? 

 

 

Apesar da imensa lista de componentes, 
a água do mar é salgada porque possui 
uma quantidade de cloreto de sódio (o 
popular sal de cozinha) e o mais abun-
dante do que as restantes.  

 
 
 

Água mole em pedra dura… 

Ao contrário do que possa pensar, o sal não surge no mar, mas sim nas rochas.  Por isso, 
quando a água do próprio mar desgasta as rochas, elas começam a fragmentar-se e dividem-se 
em pequenas partículas, incluindo os sais minerais que nelas se encontram. 
Já ouviram a expressão “Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura?” Faz todo o senti-
do! 
Agora já sabe que o próprio movimento da água do mar desgasta as rochas, formando o sal e 
outros minerais. Mas… s rios são os maiores responsáveis pela salinidade da água do mar. 
Apesar de a água dos rios não ser salgada, é esta que mais desgasta as rochas e retira delas 
todos os seus minerais, depositando tudo no oceanos. Pois como se sabe, a maioria dos rios 
existentes no nosso planeta desaguam no mar. 
O que acontece é que, com o calor, a água dos oceanos vai lentamente evaporando, enquanto 
que o sal permanece lá. 
 
Um pirulito… Dois pirulitos… 
Quantas vezes já mergulhou no mar e engoliu, sem querer, um bocadinho de água? Um pirulito! 
Não beba muitos pirulito! Não se esqueça que, para além do sal, o mar possui um grande núme-
ro de outras substâncias que podem ser prejudiciais à nossa saúde. Aconselha-se, por isso, a 
mergulhar sempre de boca fechada! 
 
Mar Morto 
Sabia que o Mar Morto é um grande lago de água salgada? É na verdade, a água mais salgada 
que existe em todo o mundo! É tão salgado, que nenhum ser vivo pode lá viver. 
Se mergulhares no Mar Morto ficarás a boiar com grande facilidade, pois o sal faz com que a 
água fique extremamente densa! 
 
 Agora que já sabes quase tudo sobre a água salgada do mar, aproveita este úl-
timos dias de “Sol Caliente”, mergulhando nos lindas praias de Portugal… Mas 
de boca e olhos fechados, lembre -se! 
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https://brinquedos.science4you.pt/escavacoes/escavacoes-pedras-preciosas-302
https://brinquedos.science4you.pt/quimica-98
https://brinquedos.science4you.pt/animais-marinhos-92

