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ReutilizaR tambem é  
e poupaR!

A missao ambiental 

dos Escuteiros

s



A Malta esteve na festa de 
aniversário do Agrupamento 420 
Nazaré. Foram umas horas bem 
passadas com os escuteiros que 
mostraram os seus talentos e 
até brincaram com o Estepilha. 
Houve muita música, gargalhadas 
e o nosso amigo resmungão não 
resistiu a dar um pezinho de dança! 

AGADOIZÓ

Estes meninos e 
meninas estão 
a ficar muito 
simpáticos…

2

FICHA TÉCNICA:

Capa: Agrupamento 420 Nazaré

Artista: Constança Barbosa

Arte: Ricardo Ferreira

Ilustração: Eder Luís

Redação: Arteleia

Publicidade: comercial@dnoticias.pt

Se eu maNDaSSe NO MUNDO! 

ESTEPILHA

Maria Silva, 
7 anos

Alice Spínola, 
7 anos

Lara Cardoso, 
8 anos

Mandava as pessoas 

limpar as praias 

e todos os sítios 

que têm lixo 
no chão!

Dizia para as 
pessoas andarem 

menos de carro 
porque isso polui o ar. Mandava toda 

a gente fazer a 
separação do lixo.
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vamos 
pintar!

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  

4
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ReciclaR tambem

e poupaR! 

Sabias que?

S

1/3 do lixo 
acumulado 

nas lixeiras são 
embalagens.

Os pacotes 
de leite podem 

dar origem 
a capas 

para livros.

Os frascos de 
vidro reutilizados 

servem para colocar 
compotas ou doces 

confecionados 
em casa.

O cartão dos
 rolos do papel 
higiénico serve 

para vários 
trabalhos 
manuais.



6
Sabias que?

Podemos
renovar as

roupas dando
nova utilidade.

Os frascos de 
vidro reutilizados 

servem para colocar 
compotas ou doces 

confecionados 
em casa.

Reutilize 
embalagens 
de manteiga
e gelados ou
outros para

guardar sobras
de comida.

Com as 
embalagens 
de plástico 
podemos 
construir 

brinquedos.



um aNiveRSaRio eSpecial
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“A Missão do Escutismo é contribuir para a educação 
dos jovens, através de um sistema de valores baseado 
na Promessa e Lei Escutistas, ajudando a construir 
um mundo melhor onde as pessoas são realizadas 
enquanto indivíduos e desempenham um papel 
construtivo na sociedade.”
E, para quem tiver curiosidade em conhecer mais 

TOMA 

NOTA!

utilizar também é poupar”. 
A Malta ficou super contente ao ver a quan-
tidade de coisas que estavam preparadas 
para a Festa! Recebemos muitos desenhos, 
textos, canções e sobretudo muito carinho 
por parte destes jovens que aqui encontr-
aram uma forma de enriquecer não só a 
nível físico, como também a nível intelectual, 
espiritual e até mesmo social.
Entre uma atividade e outra, entre uma 
brincadeira e outra lá apareceram os 
nossos amiguinhos, cuja visita era mui-
to aguardada por todos! O Agadoizó e o 
Estepilha passearam pelo pátio da Nazaré, 
cumprimentaram as pessoas que por ali 
se encontravam, meteram o nariz no bolo 
de aniversário e prometeram que só saiam 
dali depois de tirar fotografias com toda a 
gente!
Para além da visita da Malta, esta 
festa de aniversário também ficou 
marcada por outras atividades 
muito importantes! Houve uma 
formação sobre a doença de Alz-
heimer, a celebração da Euca-
ristia e um convívio partilhado 
no Salão Paroquial da Nazaré. 

A Malta visitou recentemente o Agrupa-
mento 420 da Nazaré e ficou encantada 
com a quantidade de meninos e meninas 
que fazem parte deste simpático grupo 
de escuteiros muito sensibilizado para as 
questões relacionadas com o meio am-
biente. Conhecemos a chefe Idalina, uma 
senhora muito educada e extremamente 
dedicada a este projeto que, logo no início 
do nosso encontro, deu-nos a conhecer a 
história do agrupamento, falou-nos dos 
objetivos e das atividades desenvolvi-
das ao longo deste ano e não deixou de 
demonstrar o seu contentamento pelo 
facto de termos marcado a nossa visita 
exatamente no dia em que assinalavam 
mais um aniversário! Por isso, o dia 24 de 
novembro foi muito especial para todos 
nós!

À nossa espera e para além da chefe 
Idalina, estavam todos os escuteiros, 
adultos e crianças, vestidos a rigor e 

com um sorriso de orelha a 
orelha. Ainda houve tempo para 
nos mostrar os trabalhos que 
tinham realizado a propósito 
do tema desta semana: “Re-

sobre o escutismo ou quiser inscrever os filhos, num dos 16 Agrupamentos da 
Região, incluindo 1 no Porto Santo e 2 Agrupamentos Marítimos, ou até fazer uma 
experiência como adulto, basta entrar em contato com um dos Agrupamentos, no 
caso do 420 da Nazaré, podem fazê-lo através do e-mail geral.420@escutismo.pt 
ou de um dos contactos 966558974/967017946.



8 a NoSSa 
feSta! 

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

a NoSSa 
feSta!!



10 tem a palavRa! 

Idalina Ornelas

Chefe dos Escuteiros Agrupamento 420 Nazaré   

O nosso agrupamento foi fundado a 22 de 
fevereiro de 1971  no Imaculado Coração 
de Maria - Funchal e encerrado em 2010 
naquela Paróquia. Mais tarde reabriu na 
Paróquia de Nossa Senhora da Nazaré, 
em São Martinho, no Funchal, onde as 
primeiras Promessas se realizaram a 22 
novembro de 2012, passando a Agrupa-
mento 420 Nazaré. Relativamente às 
atividades desenvolvidas, mantemos 
sempre o foco no meio ambiente. Como 
escuteiros temos sempre em atenção o 
ambiente, até porque é na natureza que 
tudo acontece, é onde se vive e pratica o 
escutismo através da realização das ativ-
idades. Contudo, para chegar a essa fase, 
há toda uma preparação e enriqueci-
mento pedagógico e de acordo com as 
temáticas e dinâmicas a serem trabalha-
das, promovemos ações de formação e 
informação, por forma a dotar as nossas 
crianças e jovens de conhecimentos e 
competências, com vista ao seu desen-
volvimento de forma integral, ou seja, ao 
nível do físico, do afetivo, do carater, es-
piritual, intelectual e do social, os FACEIS 
para os escuteiros.

Sobre as atividades, neste momento 
em especial, estamos a participar num 
concurso promovido pelo Departamen-
to do Ambiente da Junta Regional da 
Madeira o “Ecobases”, composto por 4 
desafios. 
Para além disso, já fizemos a plantação 
de árvores e plantas autóctones, “one 
sctout, one tree”, no Parque Natural da 
Madeira, onde cada um foi responsável 
pela plantação da sua espécie.
Quanto à composição do nosso Agrupa-
mento, neste momento contamos com 
60 pessoas e, a propósito do tema es-
colhido para esta revista, procuramos 
incutir as preocupações ambientais a 
o nível da reciclagem junto dos nossos 
elementos, seja em relação a materiais 
e utensílios que já não dão uso em casa, 
seja no desenvolvimento dos projetos 
de cada secção, onde muitas vezes re-
utilizamos material de atividades ante-
riores, seja em relação às peças de uni-
forme que deixam de servir. 
No caso particular do uniforme, é nor-
mal haver essas “doações” entre os ele-
mentos das diferentes secções.



um HiNo paRa a malta

Minha promessa atende

Meu Deus, Deus meu.

E sobre mim estende,
O manto Teu.

REFRÃO
Eu Te amo e quero amar,

Cada vez mais.
Não deixes de escutar,

Senhor meus ais.

Juro seguir Teus passos,

Como um Cristão.

E de pôr em Teus braços,
Meu coração.

Minha alma toda cega
De fé e de amor.

Hoje e sempre se entrega
A vós Senhor.

Defende-me do mal
Jesus, meu Rei.

Que em prol de Portugal
Batalharei!

Hino da Promessa
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uma caNcao paRa a malta

Se a tua voz trouxer mil vozes para cantar,
Vais descobrir mil harmonias belas

Que ao céu hão de chegar.
Fica mais rica a alma de quem dá,

Chega mais alto o hino
De quem vive a partilhar.

REFRÃO
Tu tens que dar um pouco mais do que tens,

Tens que deixar um pouco mais do que há,
Se vais ficar muito orgulhoso vê bem,

Tens que te lembrar.

És um grãozinho de uma praia maior,
E deves dar tudo o que tens de melhor,

Para avaliar a tua alma há leis,
Tu tens que dar um pouco mais do que tens.

Olhou pró céu, sentiu que a sorte estava ali,

E com valor, foi conseguindo tornar bom
O que até era mau.

E grão a grão construiu o seu poder,

E pouco a pouco subiu a escadaria do amor.

REFRÃO

O tempo vai e de um rapaz um homem vem,
Sem medo vê,

Porque o destino vai em frente pra servir o bem,

É tão profunda a mensagem que chegou,
São tão seguras e largas
As pontes que ele deixou.

Dar mais 

12

Grupo das Terças

s



uma caNcao paRa a malta

13a miNHa

aRte

Maria - 1ª secção

Diana - 2ª secção

Clara Gouveia - 2ª secção

André 
Fernandes,
Explorador

Tiago - 2ª secção
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GRaNDeS

iDeiaS

Trabalhos dos Escuteiros do Agrupamento 420 da Nazaré



1515aS NoSSaS 
eStRelaS

A caixa do Nesquick usamos  
para pôr clips ou cores.

Paulo Sérgio, 7 anos

Quando nós temos um objeto 

lá no quarto que já não usamos 

podemos dar outra utilidade. As 

caixas de cereais dão para fazer 

imenso trabalhos de arte. Já 

usei uma caixa, decorei e depois 
coloquei lá dentro 

os meus colares e anéis.
Laura Ornelas, 13 anos

Quer dizer que nós podemos construir 

alguma coisa diferente. com uma lata de 

salsichas, por exemplo, podemos decorar 

e pôr lápis lá dentro.

Ana Teixeira, 11 anos

Reutilizar é quando nós voltamos 

a usar certos materiais, por 

exemplo, já usei uma caixa de 

Nestum para fazer o molde de 

um xilofone. Por cima, podemos 

usar os rolos de papel higiénico 

para fazer as teclas e por fim 

usar uns pauzinhos e está feito!

Guilherme Silva, 10 anos

Se nós voltarmos a usar certos 

materiais ajudamos o ambiente. 

Podemos usar garrafas para pôr 

flores lá dentro e assim criamos 

uma bonita jarra.

Eduardo Ferreira, 12 anos

As coisas que já não usamos 

podemos dar outra função. Se 

pegarmos num cd estragado e 

tampas de garrafas, colamos 

as tampas ao disco estragado e 

fazemos uma tela!

André Fernandes, 11 anos

É usar algo em segunda mão. 

Uma caixa em vez de deitar no 

lixo podemos aproveitar para 
guardar material ou roupa.

Clara Gouveia, 13 anos

Uma coisa velha que nós 

temos podemos transformar 

noutra coisa. Podemos fazer 

um foguetão com rolos de 

papel higiénico.

Diogo Fernandes, 9 anos

O que 

entendes

 pela 

poupança na 

reutilização?




