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Flamingos de Aveiro 
Podemos ser honrados pela visita dos flamingos. Eles podem ser avistados,           
maioritariamente, durante a tarde nas salinas. Os flamingos comem tanto algas como            
pequenos animais, o que faz deles omnívoros. 
Um facto interessante sobre os flamingos é que a comida que consome influencia a cor               
das suas penas; os flamingos são originalmente brancos, mas devido a grandes            
quantidades de betacarotenos na sua comida, as suas penas vão se gradualmente            
tornando cor-de-rosa com o tempo; o oposto pode também acontecer se a sua dieta não               
contiver betacarotenos suficientes, estes podem tornar se brancos de novo - este é o caso               
dos flamingos aveirenses, são maioritariamente brancos. 
Nos últimos anos têm sido reportados incidentes de caça a flamingos nesta área o que fez                
com que o seu número diminuísse. No entanto podem ainda ser avistados em bando ou               
sozinhos, de qualquer uma das maneiras serão sempre magníficos. 
João Nunes, fotografo profissional de natureza há 24 anos confessa que nesse dia ficou              
surpreendido com a tranquilidade das aves, sem outros visitantes por ali a passear, mas              
‘a verdade é que os flamingos, desde há vários anos, parecem estar mais à vontade em                
Portugal’. Em Aveiro, apercebe-se de que há números crescentes destas aves- em            
especial no inverno, quando chegam de outras paragens com uma plumagem bem mais             
cor-de-rosa do que os já estavam em Portugal, devido à alimentação que fazem. 
E hoje em dia são vistos em áreas onde não era habitual. Por exemplo, em plenas salinas                 
à entrada da cidade. Antes, só frequentavam a ria, bancos de areia durante a maré vasa,                
assim como algumas margens da Ria. Era muito raro observá-los nas salinas”. 
 
http://iloveaveiro.agoraaveiro.org/historias/21-flamingos-de-aveiro 
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Fundação Champalimaud anuncia prémio de um 
milhão de euros para investigação do cancro 

Fundação Champalimaud apresentou, nesta segunda-feira, um prémio anual no valor de           
um milhão de euros para apoiar investigações com "grande impacto no controlo e cura do               
cancro". A distinção é uma parceria entre a fundação e o casal espanhol Maurizio e               
Charlotte Botton (família proprietária da marca Danone). 
"Destina-se não a consagrar descobertas já feitas no tratamento do cancro, mas a             
reconhecer novas descobertas quer no tratamento, quer na investigação de tudo o que             
seja relacionado com o cancro", explicou o vice-presidente da Fundação Champalimaud,           
João Silveira Botelho, aos jornalistas. "É      
um prémio que se destina mais ao futuro        
do que ao passado, para que se dê        
esperança às pessoas que padecem     
desta doença", acrescenta, no final da      
reunião do Conselho de Curadores da      
Fundação Champalimaud, onde esteve    
presente, pela primeira vez, a Rainha      
Sofia da Espanha (que tem     
desenvolvidos projetos sobre doenças    
neurodegenerativas com a Fundação). 
"O cancro é a doença mais ameaçadora       
para todos nós. Todos receamos aquela doença que não sabemos nem detetar a tempo,              
nem tratar como ela necessita. E por ser um desafio tão difícil, construiremos uma              
unidade para esse fim, que estará pronta no próximo ano. Será inaugurada a 5 de outubro                
de 2020 e é objeto de uma doação de Maurizio e Charlotte Botton no valor de 50 milhões                  
de euros", disse a presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza. 
Maurizio Botton é um dos 100 espanhóis mais ricos, com uma fortuna avaliada em 550               
milhões de euros. De origem grega, a família de Maurizio instalou-se em Barcelona,             
durante a Primeira Guerra Mundial. Foi nessa altura que Isaac Carasso - o avô - fundou a                 
empresa Danone, ainda hoje nas mãos da família. 
 
https://life.dn.pt/lisboa-fundacao-champalimaud-anuncia-premio-de-um-milhao-de-euros-para-investigacao-do-cancro/historias/354367/ 
 
 

 

Esquizofrenia 
A esquizofrenia é uma doença mental complexa que reflete alterações no funcionamento            
cerebral. Embora as causas não sejam conhecidas, sabe-se que, além da genética,            
outros fatores, nomeadamente ambientais, têm sido implicados na sua etiopatogénese e,           
embora não haja ainda consenso sobre esta matéria, parece tratar-se de uma doença do              
neurodesenvolvimento, presente desde o nascimento mas com manifestações tardias.  
Estima-se que atinja cerca de 1% da população mundial. 
A esquizofrenia pode ser altamente incapacitante. Se não for precocemente detetada e            
tratada, pode afetar de modo significativo a vida emocional, familiar, social, escolar e             
laboral do indivíduo. 
 
 
Sintomas iniciais da esquizofrenia 
É na adolescência (ou pouco após esta) que geralmente aparecem os primeiros sinais de              
esquizofrenia. Os sintomas são, contudo, muitas vezes confundidos com comportamentos          
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habituais da idade, o que faz com que a doença nem sempre seja diagnosticada de forma                
atempada.  
 
Alguns dos sintomas iniciais de esquizofrenia incluem: 

● Isolamento social; 
● Irritabilidade; 
● Paranoia; 
● Tristeza constante ou depressão; 
● Apatia; 
● Perda de memória; 
● Dificuldade de concentração. 

A esquizofrenia pode manifestar-se através de um conjunto de sintomas que envolvem            
alterações do pensamento, da perceção, do comportamento e do afeto. O discurso pode             
tornar-se repetitivo, incoerente ou incompreensível. A perceção sensorial pode estar          
alterada, ocorrendo, por exemplo, alucinações auditivas ou visuais. A resposta emocional           
pode estar diminuída e a distinção entre realidade e fantasia pode estar comprometida. 
Classicamente, os sintomas dividem-se em duas categorias: sintomas negativos, que         
refletem uma perda ou diminuição das funções normais, e sintomas positivos, que           
acrescentam ou adicionam algo a essas funções.   
 

Sintomas positivos 

● Delírios: as pessoas com esquizofrenia têm, com frequência, convicções ilusórias          
que recusam a abandonar mesmo quando lhes são apresentavas provas concretas           
de que estão erradas. Podem, por isso, desenvolver paranoias, ter delírios           
persecutórios, místicos, de grandeza ou convencer-se que são outras pessoas. 

● Alucinações: outro sintoma relativamente comum entre as pessoas com         
esquizofrenia é a sensação de que estão a ver, ouvir, cheirar, saborear ou tocar em               
coisas que não estão realmente lá. A mais frequente destas alucinações sensoriais            
é, por exemplo, ouvir vozes, muitas vezes críticas ou de comando 

Sintomas negativos 

A esquizofrenia pode ter sintomas que se traduzem por défices. Há algo que está "em               
falta". As pessoas afetadas pela doença podem: 

● Isolar-se da família e dos amigos e evitar atividades sociais; 
● Ter dificuldade em sentir ou expressar emoções; 
● Sentir falta de energia e motivação; 
● Deixar de ter interesse nas atividades do dia a dia. 

https://www.saudecuf.pt/mais-saude/doencas-a-z/esquizofrenia 

Progeria 
A esperança média de vida de uma criança com progeria é de 15 anos. Cláudia, que 
sofre da doença, faz esta quinta-feira 16 anos. 
Cláudia corre atrás do corpo, tenta agarrar os pedaços de saúde que vai perdendo, 
estancando-os com medicamentos e tratamentos experimentais. Desde 2007, é uma 
passageira frequente para Boston, nos Estados Unidos da América, onde é acompanhada 
num hospital especializado em crianças. Este mês, volta a partir. 
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Sofre de progeria, uma deficiência genética rara, que provoca o envelhecimento precoce 
do corpo. Um em oito milhões. É esta a estatística, a probabilidade. Apenas um em oito 
milhões são afetados pela doença. Num país com 10 milhões de habitantes existem cinco 
casos, sabe o Observador, mas só três estão sinalizados, na associação nacional de 
doenças mentais e raras – Raríssimas. 
A aluna que frequenta o décimo ano, num curso profissional de turismo, em Viseu, sofre 
das mesmas doenças que muitos idosos: artrites nos dedos que parecem tolhidos para 
dentro, delicados; reumatismo, já só tem alguns fios de cabelo soltos e a voz tem um tom 
agudo, que quando fala parece estar em esforço. Os olhos salientes, aquosos, da mesma 
cor que o carvão, não parecem ter a mesma idade do corpo da menina. 
Mas Cláudia não é Benjamin Button, como no conto de Fiztgerald. O tempo vai passar por 
ela, desgastando-lhe a saúde. Ela não vai rejuvenescer. 
Cláudia dorme, encolhida, no sofá, agarrada a uma almofada. Tem uns óculos 
cor-de-rosa e o dedo mindinho da mão esquerda lateja. De vez em quando, 
espreguiça-se. Passaram três dias desde que o ano letivo começou e ainda não se 
adaptou aos horários. 

https://observador.pt/especiais/progeria/ 

 
Hipopótamos de Pablo Escobar invadem 

rio na Colômbia 
Levados para o zoo particular do traficante, quatro hipopótamos foram abandonados em            
fazenda e se reproduziram; hoje já são cerca de 60 na região. 
Quase 25 anos depois da morte de seu mais famoso narcotraficante, a Colômbia ainda              
lida com as consequências do estilo de vida de Pablo Escobar. A mais extravagante              
delas: uma população de cerca de 60 hipopótamos que adotou o Rio Magdalena, um dos               
mais importantes do país, como lar. E o governo colombiano ainda não tem uma política               
clara para lidar com o problema. 
Um zoológico do Equador já se ofereceu para abrigar alguns desses animais, que estão              
aparecendo cada vez mais frequentemente em cidades próximas do rio Magdalena. 
Apesar da aparência dócil e de se alimentarem somente de plantas, estão entre os              
mamíferos que mais matam humanos na África. A Colômbia ainda não registrou nenhum             
ataque. 
Invasão de lagartos sul-americanos vira problema ambiental na Flórida: o zoo do            
traficante, que era aberto à visitação pública, tinha diversas espécies de animais, como             
girafas, elefantes e rinocerontes. Todos eles foram levados para outros centros depois            
que Escobar foi morto por policiais em 1993, menos os hipopótamos, que se reproduziram              
e passaram a se espalhar pelo rio Magdalena. 
Condições ideais: O rio Magdalena, com águas lentas e relativamente rasas e sem             
períodos de seca ou predadores naturais, ofereceu aos hipopótamos condições ideais           
para se estabelecer. 
Eles conseguem atingir a maturidade sexual mais cedo e procriar uma vez por ano, o que                
fez a população aumentar. Ainda não houve ataques a humanos, mas isso pode não estar               
longe. 
"A despeito de ser herbívoro, o hipopótamo é um animal agressivo, territorial. Ele não vai               
virar uma canoa para comer uma pessoa, mas pode atacar alguém que invada seu              
território. Sem contar que é um animal de uma mobilidade incrível, nada bem na água e                
anda bem na terra. Na África, tem lagos que à noite estão com 2 mil hipopótamos e de                  
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manhã todos podem ter ido embora", explica o biólogo Paulo Simões-Lopes, do            
laboratório de Mamíferos Aquáticos da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). 
O governo local ainda não foi capaz de arranjar uma solução afirmando que todas as               
possíveis soluções são excessivamente dispendiosas. 
 
https://noticias.r7.com/internacional/hipopotamos-de-pablo-escobar-invadem-rio-na-colombia-12082018 
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