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Visita da Malta ao Campo de Férias da Francisco Franco

Páginas 4 a 7

Muita música 
na Festa 

da Malta!
Páginas 8 a 11

Vamos cuidar da nossa 

Laurissilva!



CRIA UMA AVENTURA 
COM A MALTA PARA 
SALVAR O PLANETA

PASSATEMPO MALTA
nos madeira

ESCREVE UMA 
HISTÓRIA 
E ILUSTRA

 Não te esqueças de incluir o Aga-
doizó e o Estepilha nas tuas criações. 

Envia para malta@dnoticias.pt. 
Até ao dia 15 de agosto de 2018.

APOIO:

1
2

OFERECEMOS BILHETES PARA 
O CINEMA!

Temos muito para contar sobre 
a visita da Malta ao Campo de Férias 
do Clube Desportivo da Escola Francisco 
Franco e temos muitos trabalhos 
bem giros para mostrar! Os nossos 
novos amigos e amigas aceitaram 
o desafio da Malta e fizeram imensos 
desenhos sobre o tema desta 
semana: a Floresta Laurissilva!

2

AGADOIZÓ

ESTEPILHA

 Saí da festa carregado 
de desenhos! Visitem 
o nosso site em 
http://malta.dnoticias.pt

Mandava deitar as pilhas no pilhão e 

não deixava as pessoas gastar tanta 

água, pois os banhos tinham que ser 

rápidos. Todos tinham que fazer tudo 

para ajudar o ambiente.

Queria que as pessoas 
colocassem o lixo onde 
deviam e não queria que 
gastassem muitas coisas.

As pessoas não podiam fazer 
fogueiras nos locais não permitidos, não podiam gastar 

água em excesso, nem atirar 
papéis para o chão. 

Matilde Marujo, 

8 anos

Margarida 
Câmara, 7 anos

Carolina Correia, 9 anos

Se eu mandasse 
no mundo

FICHA TÉCNICA:

Capa: Campo de Férias do Clube Desportivo 
da Escola Francisco Franco
Artista: Ana Caires, 11 anos

Arte: Ricardo Ferreira

Ilustração: Eder Luís

Redação: Arteleia

Publicidade:comercial@dnoticias.pt
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AGADOIZÓ
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Olá! Eu sou a Ana Sofia, tenho 10 anos 

e fiz com a minha mãe uma atividade 

muito divertida...Usando farinha, 

corante alimentar e detergente da loiça 

biodegradável, fiz uma tinta “biológica” 

com a qual pintei dois desenhos usando 

os dedos...Tudo pelo bem do ambiente...

Resolvi partilhar convosco. 

Espero que gostem!

Sabe mais em:
malta.dnoticias.pt

MALTA COM 

TALENTO 



Sabias que?
A Floresta Laurissilva
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l A Floresta Laurissilva é o nome por 
que é conhecida a floresta indígena da 
Madeira.

l A palavra laurissilva deriva do 
latim Laurus  (loureiro, lauráceas) 
e Silva  (floresta, bosque). Esta 
floresta é constituída sobretudo por 
uma vegetação adaptada a grande 
humidade, e tem uma distribuição 
que vai dos 300 aos 1300 metros de 
altitude, onde predominam árvores da 
família das Lauráceas (o Til, o Vinhático, 
o Loureiro e o Barbusano). 

l No passado a floresta Laurissilva 
chegou a ocupar vastas extensões 
do Sul da Europa e da bacia 
do Mediterrâneo, contudo, as 
últimas glaciações levaram ao seu 
desaparecimento no continente 
europeu, sobrevivendo apenas nos 
arquipélagos atlânticos dos Açores, da 
Madeira e das Canárias.

l Na ilha da Madeira, a Laurissilva 
ocupa cerca de 20% do território (cer-
ca de 15 000 hectares), sendo atual-
mente a maior e mais bem conservada 

área deste tipo de floresta do planeta.

l A Laurissilva da Madeira ascendeu à 
qualidade de Património Mundial Natural 
da UNESCO em Dezembro de 1999. 

l A Laurissilva é constituída não só por 
árvores, arbustos e herbáceas, mas en-
globa também uma grande diversidade 
de líquenes e de briófitos, principalmente 
epífitas. 

l Esta floresta serve de habitat para mui-
tas espécies de aves, moluscos e insetos, 
muitos dos quais endémicos.

l A Laurissilva é considerada uma “flo-
resta produtora de água”. Os ventos 
predominantes de nordeste (os alíseos), 
carregados de vapor de água do oceano, 
impulsionados por correntes de ar as-
cendentes, chocam com as montanhas, 
e ao passar pela floresta, provocam a 
chamada precipitação de contacto que 
irá contribuir para a infiltração da água 
no subsolo alimentando assim, os lençóis 
freáticos ou aquíferos subterrâneos. 
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Laurissilva do Barbusano

Ocorre entre os 300 e os 600 metros, 
onde prosperam sobretudo o Barbusano, 

a Faia-das-ilhas, o Azevinho, o 
Marmulano, a Urze-das-vassouras e o 
Seixo. Esta formação vegetal existe no 
norte da ilha, e em alguns núcleos nas 
vertentes e escarpas voltadas a sul. 

A Floresta Laurissilva foi objeto de vários estudos 
científicos no âmbito da fitossociologia, tendo sido 
mostrada a existência de 3 tipos de comunidades vegetais 
distintas: a Laurissilva do Barbusano, a Laurissilva do Til 
e a Laurissilva do Vinhático.

TOMA NOTA!

Laurissilva do Til

Ocorre sobretudo entre 300 e 1400 m 
de altitude na vertente norte. É uma 
floresta predominantemente húmida 
com árvores que podem atingir cerca 
de 30 m de altura. Esta comunidade 

florestal é dominada pelas árvores Til, 
Loureiro e Folhado. 

Laurissilva do Vinhático

Ocorre sobretudo entre 300 e 1300 metros na 
vertente norte. É uma comunidade florestal 
dominada pelo Vinhático, característica das 
margens dos cursos de água permanentes. 

Presentemente os melhores núcleos desta floresta, 
em consequência do abate de Vinháticos para o 

fabrico de móveis e na conversão de terrenos para a 
agricultura, encontram-se restritos a alguns locais.
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pintar!6
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Unidos pela nossa laUrissilva!
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A Malta entrou no mês de agosto em grande com muitos trabalhos 
fantásticos feitos pelos amigos e amigas do Campo de Férias da Escola 

Francisco Franco. A Festa foi um verdadeiro espetáculo!
Os monitores e os miúdos receberam-nos na sala de sessões e foi ali 
que nos apresentaram as atividades que tinham preparado. Projetaram 

diversas imagens referentes à Floresta Laurissilva, o tema escolhido e 

outras tantas imagens também referentes às várias espécies que habitam 

nesta floresta mágica e galardoada internacionalmente. Além disso, 
explicaram-nos a origem da palavra Laurissilva, as suas características, 

a região geográfica a que pertence e enalteceram o facto desta Floresta 

fazer parte do Património Mundial Natural da UNESCO desde dezembro de 

1999. 
Foi uma verdadeira aula aquela que assistimos. Ficamos absolutamente 

maravilhados com o conhecimento detalhado das crianças. Referiram 

as espécies que por lá habitam e a diversidade de vegetação que lá tem. 

Terminaram a apresentação alertando para o facto de ser importante 

cuidar e preservar a natureza, porque se não o fizermos ninguém o fará por 

nós.
As crianças fizeram um excelente trabalho de pesquisa e mostraram 
que nas férias também é possível estudar, aprender e fazer trabalhos 

notáveis, mas é claro que é também importante juntar a tudo isto um 

bocadinho de diversão! Foi por isso mesmo que os nossos amiguinhos, o 

Agadoizó e o Estepilha, apareceram. Eles são danados para a brincadeira 

e quiseram conhecer estes meninos e meninas que, mesmo em período de 

férias, pensaram no Ambiente e nas formas de cuidar do nosso planeta. 

Cantamos todos juntos a música “Preservar a Natureza” e foi, claramente, 

um momento bonito! As vozes uniram-se todas na perfeição!
É certo que as nossas férias estão a ser espetaculares e sabemos que há 

ainda muitos mais meninos e meninas para visitarmos. Vão aproveitando o 

sol e o calor sempre com cuidados acrescidos, mas ajudem o Planeta Terra, 

por favor!



a nossa 
festa
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Queres que a Malta visite a tua 
escola? Manda um e-mail para 
malta@dnoticias.pt 
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tem a 
palavra
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JOAQUIM PEREIRA

Coordenador do Campo de Férias

do Clube Desportivo da Escola 

Francisco Franco  

Já temos o nosso campo de férias há treze 
anos. Para as diversas atividades, a escola 
cede-nos espaços muito importantes, tais 
como o campo da escola, as salas de sessões, 
da robótica, os refeitórios, as salas da físico-
química e biologia, etc. É nestes espaços que 
nós trabalhamos os três meses de Verão. 
De ano para ano, temos tido cada vez mais 
crianças. Mobilizamos sempre acima de 100 
crianças, o que aumenta a responsabilidade, 
mas isso é bom sinal. 
A nível de atividades temos as modalidades 
federadas de basquete e futsal. Muitos 
dos nossos inscritos são jovens atletas 
do clube, mas nós dinamizamos também 
outras atividades: ginástica, culinária, artes 

plásticas, fazemos sempre uma saída semanal, 
visitamos museus, dinamizamos atividades 
relacionadas com biologia, físico-química, 
robótica, badminton, ténis de mesa. São treze 
anos e já investimos muito em material. A 
nossa equipa conta sempre com professores 
ligados ao ensino. Esta semana contamos 
com 86 crianças, na semana passada tivemos 
126 meninos e tínhamos 20 professores e 
monitores. 
Neste período é importante que as crianças 
se divirtam, se libertem e esvaziem toda 
aquela carga da escola. Há uma pressão muito 
grande dos pais e da escola relativamente às 
notas, mas é essencial que nestes meses os 
miúdos brinquem e se libertem.
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PROTEGER A NATUREZA

Refrão:

Temos de deixar de poluir

Não deitar lixo p’ra serra

Não deitar lixo no mar.

Vamos preservar a natureza,

Aprender a reciclar

Preparar o amanhã.

Quadras declamadas:

Para a natureza ajudar

Vamos ter que nos juntar

Eu aqui e tu ali

Vamos lá a trabalhar

A natureza está a morrer

Sem ninguém para a proteger

Os animais que lá estão a morar

Têm de ir para outro lugar.

Refrão

Quadras declamadas:

A Terra está a ser destruída

Um dia nada vai restar

Alguma coisa temos de fazer

Para o nosso mundo salvar.

Para o ambiente proteger

Vamos ter que nos juntar

Temos muito que fazer

Para o mundo renovar.

Refrão: (2x)

Um cancao

 para a malta

s
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a minha

arte
Leonor

Eva Ponte

Ana 

Carlota

 Lucas



Tomás

Matilde

João

Margaridaa minha

arte

Eva
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Inês

Afonso

a minha

arte

Maria Leonor

Gonçalo



Matias Ferreira, 12 anos
Ocupa 20% da Madeira 

e é uma grande floresta.

Margarida Martins, 9 anos

Tem muitas flores bonitas.

Afonso Jacinto, 

14 anos

Tem uma localização muito específica,

 tem muitas espécies únicas. É muito 

importante para a economia da Madeira 

e é um local que se deve visitar. 

É imperdível!

as nossas estrelas

Afonso Alexandre, 

10 anos

É bonita, muito cuidada 

e alegre. 

Lá podemos encontrar 

o bis-bis.

Joana Correia, 

8 anos

É uma floresta muito verde, 

muito florida e eu 

praticamente só a 

comecei a conhecer 

agora.

O que tens 
a dizer sobre 

a Floresta 
Laurissilva?
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