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A FestA 
dA MAltA 

no Colegio 
do MAritiMo

O semeador
da 

Floresta



diA de FestA!

 PArAbens!

João Henrique 
Jesus 

8/11/2013

Cá estamos nós para vos mostrar mais 
uma Revista fantástica, feita pela Malta 
do Colégio do Marítimo! Os nossos amigos 
e amigas esmeraram-se nos trabalhos 
que fizeram para a Malta sobre o tema 
desta semana: “O Pombo Trocaz”. Queres 
saber mais? Então começa a ver a nossa 
Revista de uma ponta a outra! Diverte-te! 

AGADOIZÓ

Não consegui entrar para 
a equipa de futebol. Queria 
tanto ser guarda-redes… 
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FICHA TÉCNICA:

Capa: Colégio do Marítimo

Artista: André, 1º B

Arte: Ricardo Ferreira

Ilustração: Eder Luís

Redação: Arteleia

Publicidade: comercial@dnoticias.pt

se eU MAndAsse 
NO MUNDO! 

ESTEPILHA

Bernardo Martinho 
da Silva

11/11/2012

Yara Rodrigues 
de Sousa

18/11/2013

Ana Margarida 
Nóbrega Pinto

7/11/2014

Andreia Filipa 
Lemos Amim
 17/11/2013 



se eU MAndAsse 
NO MUNDO! 
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Ajudava os pobres a 

ter um lar e quanto ao 

ambiente eu mandava as 

pessoas limpar as ruas, 

parques e tudo o que 

fosse público.

Dava peças de fruta 
gratuitas aos idosos e dizia 
aos agricultores para n]ao 
matar o pombo trocaz.

Mandava limpar as ruas, 
os oceanos, mandava 
ajudar os animais e 
fazer a reciclagem, aliás 
isso era obrigatório.

Francisca Cafofo, 
8 anos

João Cró, 
8 anos

Juan Pinto, 
8 anos

O Colégio do Marítimo comemorou 
este ano, em abril, os seus 12 anos 
de existência. Houve uma grande 
festa que juntou muitas crianças que, 
divertidas, cantaram os parabéns a 
este Colégio que é destinado a meninos 
e meninas desde o berçário até ao 
quarto ano de escolaridade. 

TOMA 

NOTA!
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vamos 
pintar!

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  
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 PoMbo troCAz  

O pombo-trocaz  (Columba trocaz)  
é uma espécie endémica da ilha da 
Madeira. Vive associado à floresta 

Laurissilva, o seu habitat natural, 
apesar de ser frequentemente visto em 
zonas de floresta exótica adjacentes a 
esta.

É uma ave corpulenta 
apresentando um comprimento 

médio de 38 a 40 cm, e uma 
amplitude de asa de 72 a 

76 cm. A parte superior 
do corpo, de um cinzento 
uniforme, contrasta com 
o peito rosado, com uma 

mancha mais clara (quase 
prateada) com riscas 
escuras no pescoço e com o 

avermelhado do bico e das 
patas com dedos longos.

 
 A sua dieta baseia-se 
essencialmente em bagas das 

árvores da família das Lauráceas, 
em especial do Til  (Ocotea foetens). É 
por isso conhecido como o “Semeador 
da Floresta Laurissilva” pois ao ingerir 
e digerir os frutos, proporciona a 
preparação necessária à semente para 
que, quando expelida e caída à terra, dê 
origem a uma nova planta.

Nos períodos em que existe 
menor disponibilidade de baga 

alimenta-se das folhas dos arbustos 
e herbáceas existentes na floresta ou 
das culturas existentes nos terrenos 
agrícolas mais próximos, em especial de 
couve, o que provoca grandes estragos 
nas culturas e graves prejuízos aos 
agricultores.

Para tentar prevenir a 
degradação de colheitas são 

distribuídos gratuitamente aos 
agricultores três dispositivos distintos: 

afugentadores sonoros (espanta-
pássaros a gás), redes de 

exclusão e fitas holográficas 
refletoras. Foi também 
instituída uma época 
especial de abate do 
pombo-trocaz, 
de forma a 

controlar o 
número de 
aves existente.

Sabias que?
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UM PoeMA

PArA 
A MAltA
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UM Colegio

Atento Ao 
seMeAdor dA FlorestA

A Malta teve, pela segunda vez, a opor-
tunidade de visitar o Colégio do Marítimo. 
Um estabelecimento de ensino que conta 
com cerca de 300 alunos e que leciona 
desde a creche até ao primeiro ciclo. Es-
tivemos à conversa com a subdiretora do 
Colégio, a Vera Ferraz, para percebermos 
que atividades são organizadas e que 
efemérides se comemoram ao longo do 
ano letivo e, 
na verdade, 
ficamos 
maravilha-
dos com a 
quantidade 
e a qual-
idade de 
eventos que 
o Colégio faz 
questão de 
fazer com e 
para as suas 
crianças!
Tal como 
já sabem, 
o tema desta semana está relaciona-
do com o Pombo Trocaz, o que levou o 
nosso grande amigo Bruno Alves, técnico 
da Câmara Municipal do Funchal, a dar 
uma pequena, mas animada palestra às 
crianças que ficaram maravilhadas com 
a quantidade de informação que o Bruno 
foi ensinando. E a Malta percebeu que o 
Pombo Trocaz tão especial que habita na 
Madeira, para além de ser considerado o 

semeador da Floresta Laurissilva, tem sido 
alvo de abate! Por essa mesma razão, é 
desde 1989 uma das espécies protegidas 
da Região Autónoma da Madeira.
Terminada a palestra, foi a vez dos meninos 
e meninas colocarem questões ao nos-
so amigo Bruno, revelando que queriam 
mesmo aprofundar os seus conhecimentos 
sobre este tema.

Depois desta 
aula fantásti-
ca, prestamos 
a máxima 
atenção à 
apresentação 
dos trabalhos 
que as cri-
anças tinham 
preparado 
para a Malta! 
Entusiastica-
mente, leram 
poemas sobre 
a natureza, 
sobre o pombo 

trocaz e até nos arrancaram gargalhadas 
com as suas adivinhas e anedotas.
Foram muitas as crianças que nos rece-
beram de braços abertos, desde a pré até 
ao 4º ano, por isso mereciam ver e cum-
primentar os nossos amiguinhos Agadoizó 
e o Estepilha. Os dois apareceram e du-
rante alguns minutos foram as estrelas da 
festa numa verdadeira sessão de beijos e 
abraços!
Deixamos aqui o nosso sincero agradeci-
mento à professora Joana Gonçalves pelo 
fato de ter colaborado desde o primeiro 
instante com a Malta e de ter tornado pos-
sível esta segunda visita a este Colégio!



9A nossA 
festa! 



10 A nossA 
FestA!!

Queres que a 
Malta visite a 
tua escola? Manda 
um e-mail para 
malta@dnoticias.pt 
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Vera Patrícia Ferraz

Subdiretora do Colégio do Marítimo  

O nosso Colégio é composto por cerca de 
300 crianças, onde temos a valência de 
berçário, pré-escolar e 1 ciclo. Este é um 
Colégio desportivo. Temos imensas ativ-
idades ao longo do ano. Na abertura do 
ano letivo, por exemplo, tivemos a fes-
ta das cores, logo depois assinalamos o 
aniversário do Clube Sport Marítimo, onde 
realizamos diferentes atividades na placa 
central do Funchal. No São Martinho con-
vidamos um vendedor de castanhas para 
vir cá explicar um bocadinho da sua profis-
são. Esta foi uma forma de as crianças 
acompanharem o processo de assar as 
castanhas. Paralelamente trabalhámos 
na lenda do São Martinho. 
Neste momento, estamos já a preparar o Na-
tal e celebrámos, como é óbvio, o pão-por-
deus e o Halloween. Ainda vamos cantar os 
reis e não podemos esquecer o aniversário 
do Colégio que será celebrado em abril.
Para além disso, o nosso estabelecimento 
de ensino tem uma panóplia de atividades 
de enriquecimento curricular, desde a ed-
ucação física, onde as nossas crianças po-
dem experimentar o futebol, o andebol, 
o ténis de mesa, o atletismo, a natação. 
Também temos o inglês, a música e a in-
formática.
O nosso slogan é: “O futuro com sucesso 
começa aqui!” 
Acreditamos no nosso projeto e no futu-
ro das crianças. Este nosso projeto vem 
sensibilizar os professores para fazer uma 
abordagem diferente aos alunos.
Quero agradecer a vinda da Malta do 
Diário à nossa escola porque esse vosso 
projeto vem realmente sensibilizar-nos 

para o que está a acontecer com o mundo 
e ainda há muita gente que ainda não tem 
noção. Estivemos todos a pesquisar sobre 
o pombo trocaz e as crianças aprenderam 
muito! É importante saber que todas es-
tas informações depois chegam a casa 
dos meninos e meninas, sensibilizando os 
adultos e isso é muito importante!

teM A PAlAvrA! 

O Pombo Trocaz é um pombo cinzento-es-
curo e de grande porte, quando com-
parado com os pombos da rocha. Tem um 
comprimento da ponta do bico até á ex-
tremidade da cauda entre 44 cm e os 49 
cm e envergadura de asas entre 70 cm e 
76 cm. Quanto ao peso, os machos pes-
am entre 420 e 520 gramas, enquanto 
as fêmeas são mais leves, pesando entre 
390 e 440 gramas. É uma espécie que só 
existe na ilha da Madeira, nidifica e se ali-
menta na floresta Laurissilva. Há quem lhe 
chame o semeador da Laurissilva, pois ao 
ingerir e digerir os frutos desta, propor-
ciona a preparação necessária à semente 
para que, quando expelida e caída na ter-
ra, dê origem a uma nova planta. Foi víti-
ma de abate ao longo de décadas devido 
ao fato de recorrer às couves plantadas 
nos terrenos agrícolas nas imediações da 
Laurissilva, onde foi acusado de provocar 
grandes estragos nas culturas. Mas a par-
tir de 1989 passou a ter um estatuto de 
espécie protegida visto que o seu número 
de indivíduos estava a ficar muito reduzido.

Bruno Alves

Assistente Técnico da 

Câmara Municipal do Funchal  



12 A MinhA

Arte

Santiago, 1º B

Liam, 1º B

Helena, 1º B

Matias, 1º B

Lu
ís

, 3
º 

A



13A MinhA

Arte

Sara, 3º A

Maria, Pré

Diogo Barros

Clara, Pré

Inês Santos



14 A MinhA

Arte

Eduardo David

Luna Isabel

Maria Eva

Bianca Margarida

Lu
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a 
S

of
ia



1515As nossAs 
estrelAs

É cinzento e está em perigo 
de extinção.

Leonor Gonçalves, 8 anos

É um animal que está a ser 
ameaçado.

Beatriz Ornelas, 8 anos

O pombo trocaz está em via de

 extinção. Nós devemos ajudar 

os animais, a flora e fauna que 

estão em perigo e nós podemos reciclar 

os materiais para não poluir o ambiente.

Eva Jardim, 8 anos

O pombo trocaz é muito 

bonito. Não podemos poluir 

mais o ambiente para o 

nosso bem e dos animais.

Sara Rodrigues, 8 anos

O pombo trocaz come sementes,

é muito difícil encontrá-lo… 

Tem um bico vermelho e por 

baixo da barriga é um pedaço 

cor de rosa.
Maria Tomé, 8 anos

É grande e tem um bico 

vermelho escuro. Nós devemos 

ajudar o ambiente para podermos 

viver num mundo melhor.

Eduarda José, 8 anos

Tem asas grandes, 
o corpo é cinzento 

e tem riscas no pescoço.
Sérgio Luís, 8 anos

O pombo trocaz 

é conhecido como o 

semeador da floresta!

Luís Miguel, 8 anos

O que 

aprendeste 

sobre o 

Pombo 

Trocaz?




