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O Ambiente no Bairro
A Festa da Malta na Associação Olho-te
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A Malta fez uma festa fantástica na 
sede da Associação Olho-te, no Bairro 
da Nazaré. Visitámos o primeiro ATL 
organizado por esta associação para as 
crianças deste grande bairro social do 
Funchal.  Descobrimos novos talentos 
e fizemos grandes amizades! E nem o 
Estepilha escapou à galhofa! Recebeu 
abraços e beijinhos e até dançou com as 
crianças!
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AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Estavam sempre a olhar 
para mim! Senti-me uma 
estrela! 

Não deixava as pessoas deitar lixo no 

mar nem no chão e ponha ecopontos 

perto das casas para que todos 

pudessem separar o lixo.

Mandava as pessoas limpar 
o que estava sujo e quem 
não limpasse era retirado 
do mundo!

Quem deitasse lixo no chão tinha 
que limpar e eu organizava uma 
grande equipa para fazer a 
limpeza das ruas.

Maria Elisa, 9 anos

Tiago Martim, 8 anos

Francisco Nóbrega, 6 anos

Se eu mandasse 
no mundo

FICHA TÉCNICA:

Capa: Associação Olho-te

Artista: Érica Soraia Alves Silva, 10 anos

Arte:Sara Brás

Ilustração:Eder Luís

Redação:Arteleia

Publicidade:comercial@dnoticias.pt
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Sabias que?O Ambiente no Bairro 
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Deitar o lixo no contentor correto; evitar 
pisar a relva ou as flores dos jardins 
e ajudar na sua manutenção (monda 
de ervas daninhas e rega); zelar pela 
manutenção de muros e paredes, são 
atitudes que contribuem para um melhor 
Ambiente no Bairro.

Em alguns complexos habitacionais 
existem Hortas Sociais que são mantidas 
pelos moradores. As hortas bem cuidadas 
embelezam o bairro, produzem alimentos 
e ajudam a melhorar a qualidade do ar.

A Câmara Municipal do Funchal promove 
um projeto intitulado “Bairro a brilhar, 
Todos a Limpar!”, que envolve todos os 
conjuntos habitacionais pertencentes ao 
Município, com o objetivo de recuperar e 
preservar as áreas envolventes através 
de ações de limpeza, criação de hortas 
sociais e ações de educação ambiental.

Todos os moradores dos conjuntos 
habitacionais têm o dever de zelar para 
que os espaços envolventes ao edifício 
onde habitam se mantenham limpos e 
aprazíveis.
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Nos centros comunitários existentes nos Bairros 
são promovidas muitas atividades de Educação 
Ambiental com vista a sensibilizar os moradores 
para o respeito pelo Ambiente.

Os ruídos excessivos, como por exemplo 
música muito alta, produzem poluição sonora, 
contribuindo para a degradação do Ambiente no 
Bairro.

Os animais de estimação, não devem sujar 
as áreas comuns (escadas, entradas, jardins, 
etc...) e, se tal acontecer, os donos devem 
assegurar a limpeza imediata do espaço.



vamos 
pintar!6

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  

Olha O ambiente nO bairrO!
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Nesta última semana, a Malta visitou a Associação Olho-te que tem 

sede no Bairro da Nazaré, no Funchal. Uma entidade de cariz social que 

tem feito um trabalho notável no que diz respeito à limpeza, educação, 

dinamização e manutenção deste bairro social. De facto, tem conseguido 

reunir a vizinhança e fazê-la trabalhar por um bairro melhor, mais limpo 

e mais amigo do ambiente e os resultados estão à vista: jardins limpos e 

cada vez mais bonitos, terrenos limpos e cultivados, baldes para colocar 

o lixo pintados e coloridos pelos próprios moradores e com mensagens 

muito simples.A Malta valoriza o empenho, a dedicação e o trabalho de todos os 

residentes do Bairro da Nazaré nesta causa e aplaude esta Associação 

pelo ótimo serviço que tem prestado à comunidade de uma forma geral. 

A Malta pode conferir que o ambiente aqui no Bairro é espetacular e 

sabemos que no futuro será ainda melhor porque toda a gente está 

consciente que para salvar o Planeta é necessário um trabalho conjunto! 

Começa num bairro e noutro e noutro...e todos juntos conseguimos ter 

um mundo melhor!O Agadoizó e o Estepilha também visitaram a Associação e saudaram 

os meninos e meninas que por ali se encontravam. As crianças fizeram 

desenhos magníficos que podem ser admirados nas páginas desta 

revista. A Cristina Loja, a colaboradora da Associação, mostrou-nos as 

instalações, bem como as atividades que têm sido desenvolvidas ao 

longo do ano pelas crianças. Já a nossa amiga da Câmara Municipal 

do Funchal, a Ana Silva, deu uma mega aula centrada no tema: “O meu 

bairro é o meu mundo e o meu mundo convida, o meu bairro tem vida”. 

No fundo, explicou que tipo de intervenção tem sido feita neste bairro 

em particular no que diz respeito à manutenção, reparação e limpeza 

quer dos edifícios, quer das ruas, quer dos próprios jardins! Ficamos 

super satisfeitos e imensamente gratos por todo o trabalho realizado 

nos últimos tempos e esperamos que sirva de exemplo para outros 

bairros, sítios e localidades. Cá estaremos para apoiar todos aqueles 

que procuram, a cada dia que passa, dar mais vida à própria vida! Cá 

estaremos para aplaudir todos os que ajudam o Ambiente e queremos 

convencer ainda mais gente a fazê-lo e a ...protegê-lo!

Olha O ambiente nO bairrO!
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Queres que a Malta visite a tua 
escola? Manda um e-mail para 
malta@dnoticias.pt 
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10 tem 
a palavra! 

Hugo Castro Andrade

Presidente da Associação 

Olho-te 

A Olho.te Associação Artística de Solidariedade 
Social, entidade sem fins lucrativos, tem como 
missão promover a inclusão social, através das 
práticas lúdico pedagógicas, artísticas, solidárias, 
cujos valores são habilitar os atores sociais, de 
modo a fomentar o seu espírito empreendedor e 
facilitar a sua socialização. A Olho.te tem como fim 
proporcionar uma melhor qualidade de vida, no 
exercício de cidadania. Tem ainda como valores a 
promoção na educação não formal, como forma de 
agregar valores nas pessoas desta e de todas as 
comunidades de interesse. Valorizar a autoestima 
pessoal e profissional de forma a permitir que 
os atores sociais tomem consciência da sua 
importância na existência de qualquer sociedade.
Quanto às Atividades de Verão, estamos no primeiro 
ano desta iniciativa, cuja experiência está a ser 
excelente, pois este ATL é diferente dos muitos que 
por aí proliferam. A começar pelo custo zero, ou seja, 
os pais não pagam mensalidade para os filhos aqui 
estar. Pagam apenas o seguro (7€) e o passe para 
o autocarro. Sim, PASSE DO AUTOCARRO, pois não 
devemos estar dependentes das carrinhas ou carros 
municipais, segurança social ou das autarquias 
e isto para além de educarmos as crianças a 
utilizarem e conhecerem os meios de mobilidade 
públicos. 
As atividades são variadas, lúdico pedagógicas 
(jogos de tabuleiro, quiz show, entre muitas outras) 
desportivas (andebol, canoagem, futebol), sociais 
(ações de limpeza no bairro, visitas culturais), 
artísticas (teatro, pintura, cerâmica, desenho), 
costura, idas à praia (com passagem pelo centro 
azul), museus, Horários do Funchal, yoga, entre 
tantas outras que conseguimos proporcionar. 
Todas estas atividades são importantes, até 
porque muitas destas crianças desconheciam ou 
alguma vez poderiam integrá-las senão fosse feito 
desta maneira e graças aos apoios que temos 
anualmente, nomeadamente da Câmara Municipal 
do Funchal e da Investimentos Habitacionais da 
Madeira. Também quero destacar os apoios de 
alguns mecenas particulares que vão olhando, 
tal como nós, pelas crianças (e muito especial do 
bairro) que carecem destas atividades em prol da 
socialização (física) e longe da caixa cibernética que 
faz das crianças as sombras - alegoria da caverna 
de Platão.

Ana Silva

Técnica do Departamento de Educação 

e Qualidade de Vida

da Câmara Municipal do Funchal

 
A Câmara Municipal do Funchal tem desenvolvido 
desde 2012 um projeto intitulado “Bairro a brilhar, 
Todos a Limpar!”, que envolve todos os conjuntos 
habitacionais pertencentes ao Município. Este 
projeto consiste na revitalização destes espaços 
com o envolvimento da comunidade local e 
assenta num conjunto de medidas capazes de 
dar um novo impulso tendo por base os seguintes 
eixos: Recuperar; Conservar; Preservar todo o 
meio envolvente. 
Os trabalhos desenvolvidos incidiram 
essencialmente na recuperação das áreas 
envolventes com desmatação e limpeza de 
terrenos para hortas sociais (munidos com 
reservatórios de água não potável para 
rega); na motivação, envolvimento e interação 
dos moradores intervenientes na limpeza e 
manutenção dos espaços envolventes (varredura, 
lavagem da casa do lixo, limpeza dos contentores 
coletivos); requalificação através de pequenas 
construções de espaços ajardinados; reconstrução 
dos muros, pinturas das varandas, pinturas de 
algumas fachadas dos prédios. 
Estas operações de limpeza nos conjuntos 
habitacionais já envolveram mais de 600 
moradores, e é uma intervenção continuada 
diariamente, mas em menor escala. As operações de 
limpeza nos Conjuntos Habitacionais englobam uma 
vertente pedagógica muito importante a eliminação 
dos criadouros do mosquito Aedes aegypti vetor de 
transmissão da Dengue.
Este projeto incide fortemente no Mind Gym e na 
Educação Ambiental – existe desde o início uma 
forte interação com os moradores através dos técni-
cos da C.M.F., na medida em que, nunca é demais 
relembrar e incutir as boas práticas, da autocon-
sciência de modo a que a descoberta da sua sabe-
doria e poder internos facilite o equilíbrio do corpo, 
mente e espírito tendo excelentes repercussões na 
parte ambiental.
Um dos papéis principais do projeto é promover a 
interação de todos os moradores em especial os 
mais jovens, promovendo uma atitude pró-ativa 
de voluntariado e desenvolvimento de qualidades 
humanas. Em suma, a convergência das ações de 
revitalização são um esforço conjunto da parceria 
dos moradores, de vários Departamentos do Mu-
nicípio - Departamento de Ambiente, Departamento 
de Máquinas e Viaturas, Departamento de Trânsito, 
Departamento de Obras, Departamento de Jardins, 
Juntas de Freguesia e Empresa SociohabitaFunchal 
que ao interagirem neste projeto já começam a fazer 
a diferença. 
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uma cançaO para 

a malta…

S

Marcha

Cenário flores bairristasSomos Unidos e guerreirascontra regras maquinistas, cenógrafos e costureiras.

Linda atrizes guionistasMaria Aurora lançoumoradores e artistas, orgulhosos os bairristas, os que o bairro criou.

REFRÃOEsta marcha que não pára, que ainda a noite é uma criança.E a gente que traz na cara, o sorriso de Esperança.Esta é a marcha de um bairro popularque marca ponto na cultura e no desporto.Desporto e Artes são a forma de mudar, mudar assim, como se fosse um bairro novo.
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Francisco Nóbrega Gonçalves

13a minha

arte

Sofia do Mar Santos Ferreira
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Leonor Brazão

Sara Francisca  Nunes Abreu
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Diana Maria Santos  Ferreira

Emanuel António Petito

Angélica Correia

Lara Nicole Sequeira Mano



Podemos limpar os terrenos e 
plantar árvores ou plantas.
Ana Margarida, 10 anos

Não se deve deitar lixo no 
chão nem poluir o ambiente e 
se trabalharmos todos juntos 
podemos ter um bairro limpo. 
Podemos sempre limpar os 
jardins para ficarem mais bonitos.Angélica Brazão, 12 anos

Podemos apanhar o lixo todo e reciclar. 

Leonor Lobo, 8 anos

As pessoas têm de limpar o 
que é necessário e também 
têm de cuidar dos animais.
Leonor Brazão, 12 anos

aS nOSSaS eStrelaS

Podemos pintar baldes para os 

tornar mais bonitos e distribuí-

los pelo bairro para que se possa 

deitar o lixo.

Iara Nicole, 9 anos

Acho que o mais importante 

é deitar o lixo nos contentores 

certos e quando for possível 

devemos dar um novo uso a 

certos materiais..

Francisca Jasmins, 11 anos

As pessoas têm de tirar o lixo 

todo e colocar nos ecopontos 

certos, têm de limpar as terras. 

Se fosse eu a mandar, metia 

máquinas nos terrenos para fazer 

essa limpeza.

Gustavo Brazão, 7 anos

O que devemos 
fazer para 

manter o bairro 
limpo?

1515




