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BOLETIM INFORMATIVO
DIA MUNDIAL DO MAR
Dia 26 de Setembro celebra-se o Dia Mundial
do Mar. Uma efeméride da maior relevância
por múltiplas e conhecidas razões e de modo
muito especial, pelo empenho de toda a
Humanidade, que é preciso para «Salvarmos
o planeta Terra», casa comum de todos os
seres humanos.
O Mar cobre 71% da Terra e está intrinsecamente ligado, numa simbiose plena.
Expressão da própria Vida, para o manter num equilíbrio sustentado é preciso que
todos, em todos os lugares, darmos o nosso contributo e que esse esforço
assuma o verdadeiro sentido de uma missão:
1. Quando chega o verão, sentimo-nos atraídos
pelo mar. Multidões reúnem-se nas praias
MERGULHANDO com as ondas que nos
proporcionam prazer e descanso. Porém, o
caminhar do ser humano deixa a sua trilha fatal nas
areias da praia.
2. Milhões de sacos de fibra e plásticos deixados na costa, são arrastados para o mar
pelo vento e as marés. Um saco de plástico pode navegar várias
dezenas de anos sem se degradar. Animais como as tartarugas
marinhas confundem-nos com as medusas e comem-nos, afogandose na tentativa de engoli-los.
3. Milhares de golfinhos também morrem afogados todos os anos.
Não têm capacidade para reconhecer o lixo dos humanos até
porque, para eles "tudo o que flutua no mar comese”. A tampa plástica de uma garrafa, de maior
consistência do que a saco de plástico, pode
permanecer inalterada, navegando nas águas do
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mar por mais de um século. Todos devemos lutar para que isto não aconteça.
4. O Dr. James Ludwig, que estudou a vida do albatroz na ilha
de Midway, no Pacífico, a milhas dos centros povoados, fez
uma descoberta espantosa. Quando começou a recolher o
conteúdo do estômago de oito filhotes de albatrozes mortos,
encontrou 42 tampas plásticas de garrafa, 18 isqueiros e
restos flutuantes que na sua maioria, eram pequenos
pedaços de plástico. Esses filhotes tinham sido alimentados
pelos seus progenitores que não conseguiram fazer a
distinção dos desperdícios no momento de escolher o
alimento. Temos mesmo de mudar!
5. A próxima vez em que vás à NOSSA PRAIA, a SUA PRAIA
PREFERIDA, talvez encontre na areia lixo que outra pessoa ali
deixou. NÃO FOI LIXO DEIXADO POR SI, porém é SUA PRAIA,
é o SEU MAR, é o SEU MUNDO e TEM O DEVER DE FAZER
ALGO POR ELE.
6. Alguns pais jogam com seus filhos o jogo “vamos ver quem consegue juntar a
maior quantidade de plásticos?”, como forma de uma inesquecível lição de
ecologia. APERBE-SE AO VÊ-LOS passarem em silêncio, sorridentes, sabendo que ao
recolherem este lixo estão a salvar um golfinho ou outro animal marinho. “Não se pode
defender o que não se ama e não se pode amar o que não se conhece”.

!
DIVULGUE ESTA MENSAGEM que a FARMÁCIA LEÇA DO BALIO
está enviar para as Empresas protocoladas e nossas parceiras.
Estamos fazer a nossa missão protegendo a natureza.
Se Todos fizermos o que devemos, estamos a contribuir para
salvar os nosso Mar e sua Vida Marinha, que é demais
importante para o ser humano.
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Ó mar salgado, quanto do teu sal

Valeu a pena? Tudo vale a pena

São lágrimas de Portugal!

Se a alma não é pequena.

“Por te cruzarmos, quantas mães

Quem quer passar além do Bojador

choraram,

Tem que passar além da dor.

Quantos filhos em vão rezaram!

Deus ao mar o perigo e o abismo

Quantas noivas ficaram por casar

deu,

Para que fosses nosso, ó mar!

Mas nele é que espelhou o céu.”
Fernando Pessoa

!
!
!
!
Maria Jorge e Ana Costa
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