
SUPER-HOMEM  
A personagem  
de BD só existe...  
na BD! O Super-

Homem foi criado em 1938  
e apareceu pela primeira vez  
na revista Action Comics.

GUARDA-REDES 
Pois, nunca se viu 
um extraterrestre à 
baliza, pois não? Como 

os guarda-redes são os únicos 
jogadores de futebol que podem 
tocar com as mãos na bola, este 
tem quatro mãos! O jogo foi 
inventado pelos ingleses  
e as regras, tal como as 
conhecemos hoje, mais coisa 
menos coisa, são de 1863.

ESTACIONAMENTO 
EM CIMA  
DO PASSEIO  
Se um polícia por ali 

passar, o condutor vai  
apanhar uma multa  
entre 30 e 300 euros.

SEMÁFORO 
VERMELHO  
O condutor passou 
com o vermelho!  

Por isso, mesmo quando se 
atravessa num semáforo  
ou numa passadeira, é preciso  
estar atento aos automóveis e 
nunca – mas mesmo nunca  
– se deve atravessar falando  
ao telemóvel ou de  
auscultadores na cabeça.

SEM CAPACETE  
Um ciclista sem 
capacete aumenta  
em 40% o risco  

de morrer se tiver um acidente. 
Por isso é que o seu uso é 
obrigatório.

ATRAVESSAR  
Na verdade, aqui 
temos não um 
erro, mas muitos: 

atravessar a estrada fora da 
passadeira, de olhos fechados e 
com auscultadores nos ouvidos. 
Nunca faças isto! E também 
nunca atravesses uma estrada 
a falar ao telemóvel. Só no ano 
passado, houve mais de 5 600 
atropelamentos no nosso país.

COCÓ NO PASSEIO 
Há mais de  
6 milhões de animais 
de estimação em 

Portugal, mais de metade dos 
quais são cães. Imagina que os 
seus donos nunca apanhavam 
o cocó… Não poderíamos andar 
na rua! Os proprietários são 
obrigados por lei a apanhar os 
dejetos que os bichos deixam na 
rua, e podem ser multados se 
não o fizerem. São as câmaras 
municipais que decidem o valor 
das multas.

ANDAR NA ESTRADA 
Que erro tremendo 
este, o de circular pela 
estrada! Mesmo que 

pai e filha estivessem no passeio, 
continuavam a cometer um erro: 
as crianças devem sempre ficar 
do lado de dentro do passeio, 
nunca do lado da estrada. 

MACACOS NO 
JARDIM É verdade 
que os macacos vivem 
em árvores, mas em 

florestas, savanas e pântanos das 
regiões tropicais, e não em Portugal. 
A palavra «macaco» é de origem 
africana, de uma língua chamada 
banto, e vem do termo «makako».

LUZ ACESA 
DURANTE O DIA 
Claro que, se é dia,  
não é preciso o 

candeeiro ligado! Em setembro, 
tivemos 13 horas de dia, com luz 
solar. Em dezembro, entre 
o nascer e o pôr do Sol, teremos 
apenas 9 horas e meia…
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