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ESCOTISMO
uma escola natureza



Dia De Festa!

 Parabens!

Francisca Ramos
26-10-2010

Preparem-se meninos e meninas que 
esta Revista está um espetáculo! Pela 
primeira vez a Malta visitou os Escoteiros 
da AEP – Associação de Escoteiros 
de Portugal, na sede do Grupo 101, no 
Funchal. Aprendemos muito sobre o valor 
e o empenho dos escoteiros que são muito 
importantes! Escotismo: Uma Escola  da 
Natureza é o tema desta semana.

AGADOIZÓ

Eu queria tanto um chapéu 
como o deles… Quem manda 
ser cabeçudo?! 

2

FICHA TÉCNICA:

Capa: Escoteiros de Portugal – Grupo 101 

Artista: Eva, 8 anos, Divisão Alcateia

Arte: Ricardo Ferreira

Ilustração: Eder Luís

Redação: Arteleia

Publicidade: comercial@dnoticias.pt

se eU ManDasse 
NO MUNDO! 

ESTEPILHA

Gonçalo Perestrelo 
Costa 

02-11-2007

Matilde Marote Luís 
04-11-2008



se eU ManDasse 
NO MUNDO! 
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Mandava as pessoas fazerem 

bastante pão para ninguém 

passar fome e mandava as 

pessoas fazer jardinagem porque 

temos que ter pessoas que 

plantem, reguem e que cuidem 

das flores e das plantas.

Mandava as pessoas limpar 
o meio ambiente e não poluir 
mais a natureza. Mandava 
toda a gente separar o lixo 
porque é preciso respeitar as 
cores!

Eu mandava muita 
gente andar pelas 
cidades a recolher o lixo 
e mandava também 
ajudar os animais. 
Ninguém podia deixá-
los apanhar frio nem 
chuva nem fome.

Eva Pereira, 
8 anos

Lucas Pereira,
12 anos

Alice Oliveira, 
6 anos

Mandava os 
desempregados limpar 
as ruas e apanhar o lixo. 
Não deixava ninguém 
gastar água à toa.Miguel Drumond, 

8 anos



CRIA UMA AVENTURA 
COM A MALTA PARA 
SALVAR O PLANETA

PASSATEMPO MALTA
nos madeira

 Não te esqueças de incluir o 
Agadoizó e o Estepilha nas tuas 

criações. Envia para 
malta@dnoticias.pt. 

Até ao dia 8 de novembro de 2018.

 APOIO:

1 ESCREVE UMA 
HISTÓRIA 
E ILUSTRA

2

OFERECEMOS BILHETES PARA 
O CINEMA!

4

Sabe mais em:
malta.dnoticias.pt

VENCEDOR DO PASSATEMPO 
MALTA / NOS MADEIRA 
DESTA SEMANA! 

Parabéns Mariana,
ganhaste 4 BILHETES 
para o cinema!!

Mariana da Fonte, 

10 anos
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5nOtiCias 
DA MALTA! 

As crianças da EB1/
PE e Creche da Nazaré 
estão de parabéns!

No âmbito da campanha “Dê uma Tam-
pa à Indiferença”, a Associação Portu-
guesa de Deficientes – Delegação da 
Região Autónoma da Madeira esteve 
presente, no dia 25 de outubro, na EB1/
PE e Creche da Nazaré para atribuir a 
cadeira de rodas manual conquistada 
por esta Comunidade Educativa. 
Ao longo do ano letivo de 2017/2018, 
alunos, professores, auxiliares e en-
carregados de educação desta escola 
conseguiram angariar uma tonelada de 
tampinhas conquistando, assim, a tão 
desejada cadeira de rodas ao mesmo 
tempo contribuindo para a preservação 
do meio ambiente.
Neste evento estiveram presentes a 
Vereadora Idalina Perestrelo, o Engen-
heiro Duarte Caldeira, Presidente da 
Junta de Freguesia de São Martinho, 
o Presidente da Associação, Dr. Filipe 
Rebelo, o Diretor da escola, Duar-
te Fernandes, um representante da 

autarquia Sr. Pedro Silva e um familiar 
próximo do beneficiário da cadeira de 
rodas que veio em sua representação. 
A Escola da Nazaré agradece a colabo-
ração de todos nesta atitude solidária, 
que ajudará a melhorar a qualidade de 
vida de quem precisa. Ao longo deste 
ano letivo contamos com a vossa par-
ticipação na recolha de mais tampinhas 
para que juntos façamos a diferença.
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Sabias que?

Boas Práticas 
na Natureza 

Todos nós temos o 
ever de contribuir para 

a conservação da Natureza. 
Sempre que realizares 

atividades em áreas naturais 
adota estas boas práticas:

Respeita a propriedade 
privada e os habitantes 
locais. Fecha as cancelas caso 
surjam durante o percurso e, 
evita os ruídos excessivos.

Mantém a distância dos 
animais e não os alimentes. 
Tem atenção, especialmente 
se houver crias por perto.

Não apanhes plantas, rochas 
ou outros elementos naturais. 
Regista a beleza da paisagem 
através da fotografia. 

Evita fazer fogo fora dos 
locais apropriados (ex. 
lareiras, cozinhas)
e, apaga-o muito 
bem quando 
terminares. Evita 
os incêndios 
florestais.

Deposita o lixo nos contentores 
adequados. Nunca abandones 
o lixo.

Segue sempre pelos trilhos 
assinalados e respeita a 
sinalização que encontrares ao 
longo do percurso.

Realiza os piqueniques nas 
zonas de merendas e acampa 
sempre nos locais autorizados.

Leva sempre contigo: água, 
alimentos, roupa e calçado 
adequados, chapéu, protetor 
solar, saco para o lixo, estojo de 

primeiros socorros 
e telemóvel com a 
bateria carregada. 



vamos 
pintar! 7

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  

Em 1911, o Tenente 
Álvaro Machado fundou 
em Macau o primeiro 
Grupo de Escoteiros 
em terras portuguesas. 
No ano seguinte, 
Lisboa viu também 
surgir o primeiro 
Grupo de Escoteiros do 
continente português. 
Os três primeiros 
Grupos de Escoteiros 
de Lisboa fundaram, 
em 6 de Setembro de 
1913, a Associação dos 
Escoteiros de Portugal 
(AEP). Com a presença 
de vários escoteiros no 
1º Jamboree Mundial, 
realizado no ano de 
1920, em Londres, 
a AEP inicia as suas 
representações oficiais 
e participa em muitos 
eventos internacionais 
do Escotismo, tendo 
tido a grata missão 
de receber Baden-
Powell, o fundador do 
Escotismo, aquando 
das suas visitas a 
Portugal em 1929 e 
1934.

TOMA 

NOTA!
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a Malta nOs  

esCOteirOs De POrtUgal!

educadores mais fixes e os  alunos 
mais inteligentes da melhor escola da 
natureza,  quiseram comparecer para 
grande alegria dos meninos e meninas 
que os esperavam.
Foi tanta a cumplicidade entre o grupo 
e os nossos dois amigos que não admira 
nada que ambos decidam ingressar nos 
escoteiros. Destes dois é de esperar tudo!

Se a vida é feita de escolhas, esta 
semana, fizemos uma grande  
escolha: decidimos conhecer o Grupo 
101- Santa Luzia- dos Escoteiros de 
Portugal. Podemos dizer que ficámos 
surpreendidos com a quantidade de 
crianças e jovens que fazem parte 
deste grupo e foi bonito de se ver a 
camaradagem que existe, bem como 
a amizade. O Agadoizó e o Estepilha, 
sabendo que ali iam encontrar os 

A Malta aproveitou para homenagear o 
empenho, trabalho e dedicação de todos 
os chefes com quem trocamos algumas 
palavrinhas, mas há um agradecimento 
especial que tem de ser feito ao chefe 
Hélder Jardim que nos deu a conhecer 
melhor este grupo e todo o trabalho 
desenvolvido desde a sua existência. 
Por fim, mas não menos importante, é 
de toda a justiça agradecer às crianças 
pelos desenhos e textos que nos deram 

e que, com todo o 
gosto, partilhamos 
nesta edição! Um 
abracinho especial 
para a nossa amiga 
Luísa Fernandez que 
ajudou a organizar a 
nossa visita. 
Queremos continuar 
a ver crescer esta 
“Escola da Natureza” 
que, obviamente, de 
dia para dia incentiva 
as crianças e jovens 
a se desenvolver, não 
só físicamente, como 
também moralmente 
e até mesmo 
intelectualmente. 
Queremos poder 
continuar a contar 

com a vossa ajuda na proteção e 
preservação da natureza!
Quanto a nós vamos 
continuar a lutar por um 
mundo melhor...

Palavra de Escoteiro!
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HinO 

assOCiatiVO!!

- Eh lá! Eh lá! Quem sois vós rapazes?
Eh lá! Eh lá! Podemos saber?

- Eh lá! Eh lá! Quem é que nós somos?
Prestai atenção que vamos dizer (BIS)

As armas e os barões assinalados
Que da ocidental praia lusitana,
Por mares nunca antes navegados
Passaram ainda além da Taprobana;
Entre perigos e guerras esforçados
Mais do que permitia a força humana,
E entre gente remota edificaram
Novo reino, que tanto sublimaram.
(BIS últimas 2 linhas)

Eh lá! Eh lá! Eh lá!
Pela Pátria vigilantes
Vivemos sem ter reveses 
Por divisa “Sempre Pronto”
Escoteiros Portugueses
(BIS)

Eh lá! Eh lá! Eh lá!



10 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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Hélder José Gomes Jardim

Chefe de Grupo  

O nosso grupo vai comemorar a 5 de dezem-
bro 36 anos de existência ininterrupta na 
Madeira. Pertence à Associação de Esco-
teiros de Portugal que é a associação mais 
antiga de Portugal e uma das associações 
do Movimento Escotista Mundial. Estamos 
a finalizar a implementação de um projeto 
patrocinado por um programa da Direção 
Regional de Juventude e Desporto, o PRINT, 
um programa de inovação e transformação 
social que se chama “Eco Horta”. Queremos 
que as crianças e jovens saibam de onde 
vem a nossa alimentação. Este nosso pro-
jeto começou há um ano e o nosso objetivo é 
sensibilizar para a importância de conhecer 
a terra, as plantas e de onde 
vem realmente a alimentação. 
Para isso, criámos uma horta 
ecológica. 
Neste momento, o nosso gru-
po conta com 40 elementos 
com idades que vão desde os 
6 aos 21 anos, altura em que 
os jovens podem ser dirigen-
tes, se assim o entenderem. 
No escotismo pretendemos 
proporcionar às crianças e 
aos jovens o maior número de 
experiências possíveis e nas 
mais variadas situações. O 
objetivo é de facto a formação 
integral. Nós temos um pro-

gresso pessoal e formativo próprio que é 
determinado a nível internacional e depois 
é adaptado à realidade de cada país e de 
cada associação. Os jovens são convidados 
desde cedo a participar em todo o seu pro-
cesso pedagógico. Perguntamos sempre o 
que eles querem fazer. É claro que as ideias 
são deles e queremos que sejam cada vez 
mais deles, mas são desenvolvidas sob a 
nossa orientação e supervisão. 
A proposta do escotismo é integral! Tem a 
ver com tudo o que se possa passar na vida 
dos jovens. Abordamos diversas vertentes, 
desde a cultura local, regional e nacional, a 
natureza que é um tema fulcral para nós, 
a sociedade, os projetos sociais, a ajuda às 
outras instituições e associações que pro-
movem solidariedade.
Nós, escoteiros, estamos muito ligados à 
natureza. Temos uma ligação muito forte e 
muito carinhosa com o meio que nos rodeia, 
somos realmente “uma escola da nature-
za”. Fazemos muitas atividades no campo: 
caminhadas, acampamentos, acantona-
mentos e  há pouco tempo estivemos na 
Santa do Porto Moniz numa atividade inter-
nacional, onde os escoteiros de todo o mun-
do, no terceiro fim de semana de outubro, 
contatam uns com os outros, via rádio ama-
dor e canais da internet. 

teM 
a PalaVra! 



textOs Para a 
Malta

O explorador continua a 

caminhar
enquanto o sentimento de 

ser escoteiro o fazem pensar.

Quer faça chuva, 

quer faça sol

o explorador não é de 

desistir, mesmo que 

já não haja 

vontade para prosseguir…

Ele é dono de si

e dono da Natureza 

que o envolta.

Ele sorri para qualquer

 obstáculo que o desafia,

pois para um escoteiro 

não existe o impossível,

mas sim o possível camuflado 

em desafios.

Vera Jardim, 17 anos

Quem entra nos escoteirosTem muitas experiênciasQue às vezes são inesquecíveis.Ser escoteiro implica comprometer-seCom a NaturezaE com os colegas.É saber trabalhar em equipa!Rui, 14 anos

Ser escoteiro é saber que 
a Natureza precisa de ti.

Aprender a cuidar do 
meio onde se vive,não jogando lixo à Na-

tureza.Fazer atividades ao ar 
livre, respeitando o meio 

ambiente,fazer novos amigos e 
aprender a ser indepen-

dente.João Ricardo

DO grUPO 101
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Alice, 6 anos, Divisão Alcateia

Afonso Câmara, 15 anos, Patrulha Coruja

Nuno Marques - 12 anos - 6º C

Constança, 8 anos, Divisão Alcateia

Rute, Grupo 24



1515as nOssas 
estrelas

Reciclar e não fazer lixo.
Marco Silva, 15 anos

Reduzir, reutilizar e reciclar 
e deitar o lixo nos ecopontos 

adequados.
Guilherme Faria, 15 anos

Devemos cuidar das plantas e 
não maltratar os animais.
Juliana Pimenta, 8 anos

Não devemos pisar as plantas 
nem deitar lixo para o chão, assim 

não estragamos a natureza.
Rute Fernandez, 11 anos

Não deitar lixo no chão, 

não deixar as luzes ligadas 

quando nós não estamos 

nos lugares e não deixar as 

torneiras abertas quando 

não é necessário.

Constança Pereira, 8 anos

Devemos ter cuidado com as 

fogueiras para não originar 

incêndios florestais. 

Ana Carolina, 13 anos

Não devemos deitar lixo no 

chão nem no mar. Há tantos 

contentores para deitarmos o 

lixo, de várias cores: amarelo, 

verde, laranja, azul, etc...

Laura Sofia, 8 anos

Não arrancar as plantas.
Margarida Lsoyva, 10 anos

Não devemos poluir o 

ambiente e devemos cuidar 

bem das florestas.

João Abreu, 10 anos

Temos que tratar bem os animais, dar-

lhes comer e carinho, devemos também 

limpar o meio ambiente, não cortar as 

árvores nem as plantas.

Eva Pimenta, 8 anos




