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Grandes IdeIas

Do mar  
a serra
vamos cuidar
da Terra!

desejos de ano novo



Feliz ano novo, Malta do Bem! Vimos o fogo de 
artifício que foi MAGNÍFICO! A nossa cidade 
do Funchal encheu-se de luz, cor e milhares de 
pessoas passearam pelas ruas a sorrir e a desejar 
um excelente ano de 2019! Durante o dia, o 
Estepilha também andou pelas ruas do Funchal 
a cumprimentar toda a gente. Parecia uma 
verdadeira estrela de Hollywood!

Arghhhhhhh! 
Deram-me abraços 
e beijos! Não gosto 
disso!

2
AGADOIZÓ

São números 
impressionantes! 

A Câmara Municipal do Funchal recolheu
31 toneladas de resíduos no fim-de-ano! 

Este número foi apurado após as limpezas 
que foram efetuadas depois da grande 
festa da passagem de ano no Funchal. 
Segundo os dados da autarquia, foram 

recolhidos 31.440 kg de resíduos, mais 5% 
do que no ano passado. A recolha seletiva 

de resíduos representou, por sua vez, 
22% do valor total, uma percentagem 

idêntica à do ano transato.

TOMA 

NOTA!
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Maria Silva,
8 anos

Não deixava que as 

pessoas deitassem lixo 

no chão ou no mar. 

Também mandava 

dar comida aos animais.

Clara Gouveia,
13 anos

Mariana Ferreira, 

16 anos

se eU Mandasse

NO MUNDO

Primeiro, toda a gente tinha que ser amiga e com 

as ideias uns dos outros melhorávamos o nosso 

relacionamento com a natureza e com o meio ambiente. 

Devíamos ter mais contentores nas ruas. Relativamente 

aos animais, podíamos criar sítios estáveis onde estes 

pudessem ficar. Devíamos aproveitar os espaços que 

normalmente as pessoas não valorizam para criar 

condições para os animais. Todos juntos fazemos a força!

Tentava reunir o 
máximo de pessoas 

para limpar os 
mares, oceanos e 

serras. Recolhíamos 
o lixo e depois 
reciclávamos.



5vaMos
pIntar

TOMA 

NOTA!

Ainda estamos na altura de comer o delicioso Bolo-Rei, cujo 
nome está relacionado com os três Reis Magos. De forma 

redonda, cheio de frutas cristalizadas, massa fofa e apetitosa, 
é impossível resistir a esta iguaria que é tão apreciada pelos 

portugueses. Supermercados e pastelarias têm, desde o Natal, 
prateleiras cheias com os mais variados bolos. Antigamente, colocava-se um brinde 

e uma fava no meio da massa. Quem recebesse a fatia de bolo com a fava, ficava 
responsável por pagar o próximo bolo, enquanto que a pessoa a quem calhasse  

o brinde, ou ficava bafejada pela sorte ou, em alguns locais, era obrigada a pagar  
as bebidas do próximo convívio. 



DEscobre as
diferençAS

SAO 5

TOMA 

NOTA!

De acordo com a tradição da Igreja Católica, o Dia de Reis 
assinala a visita que três magos do Oriente fizeram ao recém-
nascido Jesus Cristo. A Noite de Reis é festejada de 5 para 6 
de janeiro. Melchior, Gaspar e Baltazar são os nomes dos três 
reis. Nesta data damos por encerrados os festejos natalícios, 
onde as famílias reúnem-se para desarmar os presépios e 
retirar todos os enfeites.
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7a MInha
arte

Sara Mafalda, 

9 anos 

Mateus Rodrigues, 
8 anos 

Carolina Silva, 
9 anos 
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Medidas para

proteger o Ambiente

Sabias que?

Economiza água.
Fecha a torneira 
quando estás a 

escovar os dentes, 
a ensaboar o corpo 
na hora do banho, 

ou a ensaboar 
a louça. Toma 

um duche rápido.

Reduz os consumos elétricos. Compra eletrodomésticos mais eficientes (classe A); desliga as luzes sempre que não são necessárias; utiliza lâmpadas LED que sãomais económicas.

Reduz a quantidade de 

produtos que compras. 

Adquire apenas os produtos 

que realmente necessitas 

e reduz a quantidade 

de lixo produzido.



9Reduz a quantidade 
de embalagens de plástico 

que compras. Utiliza uma gar-
rafa de água reutilizável; uma 
lancheira; uma sacola para as 

compras; evita os produtos que 
estejam embrulhados em muito 

plástico e, os produtos 
descartáveis (ex. copos, pratos, 

talheres).

Deposita sempre o lixo 

no contentor. Os 

resíduos recicláveis devem 

ser separados e 

depositados no Ecoponto.

Respeita os animais e as plantas. Nunca captures animais ou colhas plantas. Colabora sempre que possível em ações de reflorestação.

Prefere os transportespúblicos ou andar a pé.
Evita utilizar 
o automóvel

para deslocações 
curtas. 
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No início da nossa Revista, anunciamos 
que foram recolhidas pela Câmara 
Municipal do Funchal 31 toneladas 
de resíduos no fim-de-ano! Em termos
de valores dos resíduos recolhidos, 
temos o seguinte:

- 24.500 Kg de resíduos indiferenciados;
- 1.270 Kg de cartão;
- 250 Kg de madeira;
- 1.660 Kg de embalagens de plástico e 

metal;
- 3.760 Kg de vidro.
Total 31.440 Kg.

Consome produtos locais 
e de preferência de origem 

biológica. O transporte 
de produtos de outros países 

gasta muita energia (combustível) 
e gera muita poluição. 

Os produtos biológicos são 
produzidos com técnicas mais 

amigas do ambiente.

Respeita o esgoto.
Evita deitar lixo na sanita, 

pia ou lavatório. 
Protege o meio marinho.

TOMA 

NOTA!



11

O Agadoizó é sorridente

mas o Estepilha é malandreco

o primeiro cuida do Ambiente

o segundo fala para o boneco.

Alegria e brincadeiras

é o que eles levam às escolas

ensinam as boas maneiras

que metemos nas tolas.

Susana Martins, 14 anos

Eu e o meu irmão João que é bebé, queremos 

desejar um feliz ano novo para o Estepilha 

que tem de ser mais simpático e para o querido 

Agadoizó. 

Mateus Ribeiro, 7 anos

Do Planeta vamos cuidar

e aos adultos vamos lembrar

que Terra é só uma

é esta e mais nenhuma!

Gustavo Melim, 11 anos

Quero ter o mar limpo

e a floresta bem cuidada

quero ser feliz e sinto

que a Terra precisa de ser muito amada.

Adriana Santos, 9 anos

MensaGens
para

a Malta



12 Grandes
IdeIas
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14 as nossas 
estrelas

Gostava que as pessoas

usassem mais os transportes

públicos e menos carros

particulares.

André Fernandes, 11 anos

Espero que em 2019 tenhamos uma vida melhor e consigamos ajudar maiso ambiente. Temos que regar as plantas e cuidar muito bem delas. Nicole Pestana, 7 anos

Queria que existissem 

mais atividades para 

limpar as ruas. 
Tiago Gouveia, 11 anos

Espero que ninguém 

estrague 
as plantas! 

Constança Barbosa, 8 anos

Quais são as t
uas decisões 

ambientais 

para este ano
?



1515as nossas 
estrelas

Não queria que se deitasse 

lixo para o mar e queria 

que toda a gente deitasse 

o lixo nos ecopontos certos. 

Carolina Camacho, 11 anos

Desejo mesmo que não exista 
mais fome! Queria que as 

pessoas reutilizassem o lixo 
porque reutilizar é poupar. 

Eva Luna, 7 anos

Para 2019 não queria que houvesse 
mais guerra e queria que toda a 

gente ajudasse o ambiente. Devíamos 
regar as flores, deitar o lixo no balde 

do lixo e não cortar as árvores. 
Santiago Martim, 6 anos

Quero que se ajude os 
velhinhos e que se trate 

bem do ambiente.
Francisco Spínola,  7 anos




