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Um Verao Amigo do Ambiente! 

A Malta na Praia 
da Ponta Gorda!
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ORGANIZAÇÃO PARCEIRO

Frente MarFunchal
GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
E DE ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS URBANOS DO FUNCHAL, E.M.campodeferias@dnoticias.pt 

800 200 020  | 291 202 300

Inscrições e informações em:

de 2 a 31 Julho
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ORGANIZAÇÃO

Frente MarFunchal
GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
E DE ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS URBANOS DO FUNCHAL, E.M.

Mais u
m ano de aventuras!

Junta-te a nós!

> Escola Básica e Secundária Gonçalves 
Zarco,  junto ao Estádio dos Barreiros
> 9h às 18h
> a partir 135€

Inscreve-te, ainda vais a tempo!

A Malta foi à praia e adorou! 
Nem imaginam a alegria do Estepilha 
a brincar com as pedrinhas do calhau 
e a tentar evitar a água! Rimos a bom 
rir durante a visita à Praia da Ponta 
Gorda! Aprendemos muitas coisas 
bonitas sobre como ajudar as praias a 
estarem mais limpas e prontinhas para 
receber milhares de veraneantes! Um 
Verão Amigo do Ambiente é o tema desta 
semana, onde não faltou a emocionante 
cerimónia do hastear da Bandeira Azul!  
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AGADOIZÓ

ESTEPILH A

Fiz amizade com uma pedra 
do calhau. O Agadoizó diz 
que só mesmo uma pedra 
é que tem paciência para 
me aturar… 

Eu dizia às pessoas para não atirarem 

lixo para o chão nem para o mar 

e contratava trabalhadores para 

limparem os oceanos e os mares. 

Aumentava os caixotes 

do lixo.

Se eu mandasse 
no mundo

Sara Rodrigues, 

9 anos, 3º ano

FICHA TÉCNICA:

Capa:Centro Azul da Ponta Gorda

Artista:Matilde Susa

Arte:Sara Brás

Ilustração:Eder Luís

Redação:Arteleia

Publicidade:comercial@dnoticias.pt
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Sabias que?Um Verão Amigo do Ambiente 
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REDUZ O LIXO
-Utiliza uma garrafa reutilizável e 
enche-a com água da torneira ou sumos 
naturais feitos em casa.
-Recusa as palhinhas de plástico nas 
tuas bebidas.
-Prefere talheres, copos, e pratos que 
possas utilizar várias vezes. Evita os 
descartáveis.
-Substitui os guardanapos de papel por 
guardanapos de pano. Assim, podes 
reutilizá-los.

Este Verão podes ser mais amigo do Ambiente. 
Segue as seguintes dicas:

POUPA ÁGUA
-Rega as plantas nas horas de menos calor. 
-Aproveita e recolhe a água fria que corre antes 
de iniciares o banho.
-Toma duches rápidos.
-Fecha as torneiras sempre que não são 
necessárias.
-Evita brincadeiras que impliquem desperdício 
de água.
-Evita as piscinas insufláveis em casa, pois são 
necessários muitos litros de água para enchê-
las. Convida os teus familiares para irem à praia.
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SEPARA E RECICLA
- Ao fazeres um piquenique, um passeio ou uma 
ida à praia, nunca abandones o teu lixo. Se não 
encontrares um ecoponto, traz o lixo contigo para 
casa e faz aí a correta separação.
- Nas alturas de maior calor temos tendência a 
beber mais refrigerantes. Lembra-te que as latas 
de metal são depositadas no ecoponto amarelo.
- As embalagens de plástico dos protetores 
solares quando vazias são depositadas 
no ecoponto amarelo.

Este Verão sempre que fores à praia, durante um 
passeio na serra, ou um piquenique num parque assume 
um compromisso e recolhe o lixo que encontrares 
abandonado. Deixa a Natureza mais limpa do que 
encontraste. 

Este Verão incentiva os teus familiares a reduzirem 
a utilização do automóvel. Prefere caminhadas a pé 
ou procura locais onde possas circular de bicicleta em 
segurança. Evita assim a emissão de gases para  
a atmosfera.

TOMA NOTA!



vamos 
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A pequenada está de férias, mas a Malta dá sempre um jeitinho para 

se encontrar com aqueles que realmente se importam com o Ambiente. 

Fomos parar, desta vez, à praia da Ponta Gorda, numa manhã de 

sol, praticamente nos primeiros dias de verão. Para sermos mais 

precisos fomos ali parar na véspera de São Pedro, o santo protetor dos 

pescadores. Nada acontece por acaso e este foi o dia de homenagear 

este santo e dia também de homenagear o excelente trabalho levado 

a cabo pela Frente MarFunchal no que diz respeito à limpeza da praia, 

à segurança da mesma e ainda ao envolvimento da comunidade em 

questões relacionadas com o Ambiente. 
O Hugo Castro Andrade recebeu-nos lindamente. Levou-nos a ver 

a exposição feita pelos miúdos dos ATL’S, referente aos animais 

marinhos e mostrou-nos também todos os trabalhos que têm sido 

realizados nos últimos tempos pelas crianças no Centro Azul. Um espaço 

que foi renovado recentemente e que além de dar a oportunidade aos 

miúdos de ocupar os seus tempos livres, ainda alerta para temas bem 

atuais sobre o Ambiente. A brincar...a brincar...estas crianças aprendem 

muito e já sabem o que têm que fazer na praia: recolher o lixo, não poluir 

e continuar a fazer esforços para manter a praia limpa, porque se 

o fizerem teremos mais uma praia amiga do ambiente.
Depois conhecemos o Nelson Abreu, administrador da Frente Mar, que 

teve a simpatia de trocar algumas palavrinhas connosco. Fez questão 

de nos lembrar que dentro de alguns minutos poderíamos assistir ao 

hastear da bandeira azul neste complexo balnear, uma importante 

cerimónia que marca a abertura da época balnear 2018. 
É claro que a Malta fez questão de assitir à cerimónia, até porque 

estávamos pertinho de figuras ilustres, como o administrador desta 

empresa municipal, a vereadora Idalina Perestrelo e o vice-presidente 

da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia. Terminada 

a cerimónia, a Malta começou logo a festejar por estar numa praia 

de excelência amiga do ambiente!As crianças, o Agadoizó e o Estepilha divertiram-se imenso: brincaram 

tanto e ainda houve tempo para apanhar alguns banhos de sol, jogar, 

tirar fotografias e desenhar! Foi uma manhã animada e superprodutiva. Daqui, levamos mais amigos, 

mais histórias e boas memórias!!!

Eu gosto E do vErao!
s
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Queres que a Malta visite a tua 
escola? Manda um e-mail para 
malta@dnoticias.pt 
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Na área de sensibilização temos reforçado 
os centros azuis, portanto este ano fizemos 
uma aposta bastante forte no Lido, onde 
temos um centro azul renovado e acima 
de tudo temos jogos para as crianças. 
Apostamos nos jogos didáticos de forma 
a sensibilizá-las para a poluição, mas 
também falamos das regras de segurança 
para esta época balnear e os cuidamos que 
devemos ter com o sol. 
Nós temos uma equipa permanente que 
vai recebendo as crianças que vêm dos 
ATL’S e das escolas. Damos a conhecer 
essencialmente a vida marinha e fazemos 
atividades integradas com os nossos 
socorristas. De uma forma muito lúdica, 
explicamos os cuidados a ter nas praias e 
como evitar a poluição porque a geração de 
hoje será a geração de amanhã!
São várias as praias que estão sob a 
gestão da Frente Mar. Temos a Barreirinha, 
a praia de Santiago, o Complexo Balnear 
do Lido, a Ponta Gorda, a Doca do Cavacas 
e a Praia Formosa. Neste verão teremos 
sempre animação que será definida 
diariamente. A ideia é termos uma praia 
muito divertida aliada ao exercício 
físico. Teremos aulas de hidroginástica e 
alguns ginásios que virão cá fazer a sua 
divulgação.
Por fim, quero dizer que uma praia 
amiga do ambiente é aquela praia que 
é limpa e nos dá conforto. Todos nós 
gostamos de chegar a um determinado 
sítio e ter as melhores condições. Nós 
temos aqui diversos ecopontos. Se vemos 
lixo no chão, não custa nada recolher e 
deitar no ecoponto. Temos também uma 
campanha: “Não à palhinha”, para alertar 
que infelizmente este é um material que 
demora imensos anos a se degradar. 
Se tivermos algum cuidado, com esses 

Hoje é um dia de festa aqui na Frente 
MarFunchal. Depois do hastear a bandeira 
azul, com demonstração de práticas 
educacionais ambientais, cá estamos nós 
para ajudar e esclarecer as crianças e 
todos aqueles que procuram proteger o 
nosso planeta, nomeadamente o ar e o mar. 
Temos como tema da Bandeira Azul, a nível 
nacional, “O mar que respiramos” e é sobre 
esta temática que desenvolvemos diversas 
atividades. No nosso centro azul, temos um 
espaço fantástico onde as crianças veem 
filmes, slides, fazem pinturas e esculturas 
e até peças de teatro. Este ano faremos 
teatro sobre a poluição. “A Menina do Mar 
e o Mar de Plástico” será mais uma das 
atividades propostas para as crianças. 
Faremos também atividades de reutilização 
e reciclagem porque as pessoas precisam 
discernir estes termos que ainda são 
difusos. Faremos a caça ao lixo com alguns 
grupos voluntários. Tentamos educar de 
forma muito divertida! Por isso, durante os 
meses de verão, os nossos ATL’s estão de 
portas abertas para todos os interessados 
que queiram participar nas nossas 
atividades!

Nélson Abreu

Administrador da Frente 

MarFunchal 

Hugo Castro Andrade

Técnico Superior da Frente MarFunchal

tEm 
a palavra! 

pequenos passos, preservamos o dia 
de amanhã. O ambiente é algo que nos 
preocupa e é uma área de sensibilização 
que a Frente Mar tem vindo a apostar.
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Laura, 6 anos

João Roberto, 12 anos

Júlia, 2ºA

A minha arte

Emily Ruiz , 12 anos
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Uma praia limpa é uma praia 
onde não há poluição e onde 
há ecopontos para fazermos 

a separação do lixo. No 
centro azul incentivam-nos 

a não deitar lixo nas praias e 
explicam-nos que se deitarmos 

o lixo no chão quais são as consequências.Matilde Sousa, 10 anos

Numa praia limpa não há lixo, 
cuidamos bem da praia e a 

água é de qualidade.Maria Clara, 9 anos

Nestas praias não há plásticos pelo chão 

nem beatas. Há nadadores-salvadores 

nos quais podemos confiar. No centro azul 

vemos documentários sobre as espécies 

marinhas.

Emanuel António, 14 anos

Nesta praia fazemos reciclagem. Nós, por 
exemplo, fizemos um golfinho 

com materiais que já não 
usávamos. Aqui contamos 
histórias, fazemos jogos e pintamos.Laura Carlota, 6 anos

as nossas EstrElas

Nestas praias não se deita lixo 

no chão, temos que deitar tudo 

nos recipientes adequados. Tem 

um centro azul onde fazemos 

atividades: pintamos, falamos 

dos animais marinhos que 

existem nas ilhas.

Emily Ruiz, 12 anos

Nestas praias não deitamos 

lixo no chão nem na água. 

Aprendemos muito sobre a 

natureza e a biodiversidade.

João Roberto, 12 anos

Nestas praias são todos amigos 

do ambiente e o lixo vai para os 

eco-pontos certos. Os nadadores 

salvadores salvam sempre as 

pessoas que estão em apuros.
Afonso Faria, 8 anos

Numa praia limpa as pessoas 

podem estar à vontade e se 

divertir. Não há sujidade nestas 

praias.

Francisca Jasmins, 11 anos

O que é para 
ti uma praia 

limpa e amiga do 
Ambiente?




