
 

O complexo das Salinas do Samouco, 

situado no estuário do Tejo, constituído 

por 56 salinas (atualmente apenas uma 

está ativa e designa-se “o canto”) ocupa 

uma área de 360 hectares e, durante 

muitos anos, foi o principal produtor de 

sal de todo o país. Nos dias de hoje o 

principal objetivo dos trabalhadores das 

Salinas do Samouco é preservar, prote-

ger e conservar a incrível reserva natural 

que serve de refúgio, alimentação e nidifi-

cação para centenas de milhares de aves 

e outras espécies. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

As turmas 8ºA, 8B, 8ºC e 8ºD da Escola 

Anselmo de Andrade realizaram uma 

saída de campo ao local. Cada turma ti-

nha o seu próprio guia. O meu grupo, da 

turma 8ºA, constituído por Miguel e Pe-

dro Domingues, foi guiado pelo André, o 

coordenador dos guias. Ele fez-nos uma 

visita muito informativa, onde aprende-

mos muito. Primeiramente, no parque 

das merendas, lanchámos e recebemos 

um guião para preencher durante a visita. 

De seguida fomos encaminhados pelo 

André a uma sala onde vimos um docu-

mentário sobre as Salinas do Samouco. 

Na mesma sala ainda observámos uma 

espécie de coruja que estava numa caixa. 

O André explicou-nos que a coruja come 

pequenos roedores mas o seu organismo 

apenas retira da presa o que necessita e, 

ao fim de um tempo, a coruja regurgita 

aquilo que não necessita (ex. ossos, pelo, 

etc.). Aquela espécie de corujas também 

têm uma função importante nas salinas. 

A sua função é caçar os ratos para que 

não haja doenças pelas Salinas e pelos 

animais que lá habitam. A atividade se-

guinte consistiu em observar as diferen-

tes espécies de aves das Salinas. Recebe-

mos um folheto e uma lista para anotar-

mos todas as espécies de aves que con-

seguíssemos ver. Com os instrumentos 

que nos foram emprestados (binóculos e 

telescópio), o meu grupo conseguiu ob-

servar no total 7 espécies de aves dife-

rentes, entre as quais, pato real, maçari-

co-de-bico-direito, flamingo, alfaiate, per-

na-vermelha, garça-branca-pequena e 

guincho.  

 

 

 

Depois, durante o resto da visita, demos 

a volta às Salinas, onde o André foi sem-

pre explicando a utilidade e a importân-

cia de cada patamar e instrumento. Ob-

servámos todas as etapas por onde o sal 

passava até estar disponível à venda. No 

final do percurso realizámos uma ativida-

de na qual o objetivo era descobrir atra-

vés dos cinco sentidos qual o tipo de sal 

das duas amostras que provámos. Todos 

conseguimos adivinhar que a primeira 

amostra era sal marinho e a segunda era 

flor de sal. Como já tinha acabado o 

tempo da visita, dirigimo-nos para o au-

tocarro e regressámos à escola. Acho 

que todos gostámos da visita e que gos-

taríamos de voltar lá.  

Miguel Milhano, nº14, 8ºA e Pedro Do-

mingues, nº16, 8ºA 

Visita de Estudo ao Samouco 
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Breves 

Programa sobre as 

Salinas do Samouco 

Atravessadas pela Ponte 

Vasco da Gama na mar-

gem sul do Tejo, e sendo 

o estuário do Sado uma 

das zonas húmidas mais 

importantes da Europa, 

com a construção da 

nova ponte, foi criada a 

Fundação das Salinas do 

Samouco, com o patrocí-

nio da União Europeia, 

uma reportagem do jor-

nalista Mário Lino.  

https://arquivos.rtp.pt/

conteudos/salinas-do-

samouco/ 
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Grafeno Verde 
 

Elvira Fortunato continua a revo-

lucionar a eletrónica com materiais 

sustentáveis. A investigadora portu-

guesa dá um novo contributo para 

reduzir o problema ambiental do 

lixo eletrónico. Projeto valeu-lhe 

uma terceira bolsa do Conselho Eu-

ropeu de Investigação. 

Acumulando mais de 250 milhões de 

toneladas por ano, o lixo eletrónico 

é o fluxo de resíduos com maior 

crescimento em todo o mundo e 

constitui aquele que é, provavelmen-

te, o próximo grande problema am-

biental numa sociedade em transfor-

mação digital. Pioneira no domínio 

da chamada eletrónica de papel, a cientista portuguesa Elvira Fortunato tem vindo a 

destacar-se entre os protagonistas de uma nova revolução tecnológica mais 

"verde", à base de materiais ecossustentáveis que permitam uma eletrónica amiga 

do ambiente. Um trabalho que voltou a ser reconhecido recentemente a nível eu-

ropeu com aquela que é já a sua terceira bolsa do Conselho Europeu de Investiga-

ção (ERC), desta vez a premiar  projeto. 
 

Excerto do artigo de Rui Frias, DN de 13 de março de 2022  
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Elvira Fortunato o seu laboratório no CENIN-
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Nitrato de Amónio 

 
A PSP apreendeu 62 toneladas de nitrato de 

amónio em operação a nível nacional. 

O nitrato de amónio foi apreendido por se 

encontrar armazenado fora das condições 

legais, excedendo o limite permitido. A 

fiscalização foi dirigida a operadores 

económicos que disponibilizam precursores 

de explosivos a utilizadores profissionais. 

A PSP refere que a operação foi realizada no 

âmbito das suas competências exclusivas e 

específicas em licenciamento, controlo e 

fiscalização do fabrico, armazenamento, 

comercialização, utilização e transporte de 

armas, munições, produtos explosivos, 

matérias perigosas e precursores de 

explosivos. 

As substâncias que integram a lista de 

precursores de explosivos estão contidas em 

produtos de uso comum, pelo que são 

necessárias à normal vivência quotidiana, de acordo com a PSP, no entanto, são 

objeto de especial controlo em toda a União Europeia “no sentido de reduzir 

substancialmente o risco de desvio e emprego em ações violentas” 

  
Lusa, 26 de Março de 2022 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrato 


