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SOMA IDEIAS VERDES
E MULTIPLICA A MAGIA

DO NATAL!



E chegámos à ultima Revista da 
Malta do ano 2020! Foi, sem dúvida, 

um ano muito diferente daquele a 
que estávamos habituados, mas a 

alegria, a partilha de conhecimentos 
e a amizade continuaram intocáveis. 
Juntos, vamos prosseguir na defesa 

do nosso Planeta Terra e vamos 
transformar o nosso mundo num 

cantinho mais limpo e mais seguro! 

Boas férias, crianças! 
Brinquem muito

e tenham cuidado!

Comemora-se a 20 de dezembro, o Dia Internacional 
da Solidariedade Humana. Uma data que foi 
instituída pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) para celebrar a nossa unidade na diversidade. 
Este é um dia que serve para lembrar aos governos que devem respeitar os 
seus compromissos com os acordos internacionais, sensibilizar o público para a 
importância da solidariedade, estimular o debate sobre as formas de promover a 
solidariedade para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
incluindo a erradicação da pobreza. 
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Se eu mandaSSe

nono mundomundo… 4

Desejava que todas as crianças 

do mundo recebessem uma 

prenda no Natal e nunca 

passassem fome o ano inteiro.

Jéssica Silva, 8 anos

Protegia todas as crianças da fome, da guerra e fazia com que 
todas tivessem uma família para cuidar delas e brincar muito. João Paulo, 7 anos

Espalhava prendas por todos os 
países para que todos tivessem 

um Natal especial. João Guilherme, 7 anos

Acabava com a poluição e 

fazia com que as pessoas 

cuidassem da Mãe Natureza 

como deve ser. Depois ia 

haver muita comida que eu 

dava de presente para todas 

as pessoas do mundo que 

têm fome.  

Constança da Mata, 6 anos

Gostava que os adultos percebessem 

que não podem sujar o nosso planeta.

Maria Luísa, 8 anos



vamoS pintar

DEscobreDEscobre  as diferençAS, as diferençAS, SAO 5SAO 5

s
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Já arrancou mais uma edição do Natal na Praça, no 
Mercado dos Lavradores. Uma iniciativa da Câmara 
Municipal do Funchal que tem sido um dos eventos mais 
acarinhados de todos os funchalenses. Nesta 6ª edição da 
mostra e até ao terceiro domingo deste mês de dezembro, 
vários empreendedores, marcas e vendedores regionais 
reúnem-se na Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores.
Assim e nos dias 13 e 20 de dezembro, das 9 da manhã até 
às 21 horas, é possível visitar o Natal na Praça. No dia 13, a 
mostra é dedicada às «Iguarias do Natal madeirense» e no 
dia 20, há espaço para juntar o artesanato, ao alfarrabismo, 
velharias e gastronomia.
Atenção que este ano e devido à situação pandémica, 
há regras que devem ser cumpridas. Neste contexto, é 
obrigatório o uso de máscara, bem como a desinfeção das 
mãos à entrada do Mercado dos Lavradores. A entrada do 
evento efetua-se pela porta da Rua Brigadeiro Oudinot 
e a saída pela porta da Rua da Boa Viagem. Ambas as 
portas são controladas por seguranças, de forma a garantir 
que todas as pessoas cumprem as regras em vigor e que 
não se verificam ajuntamentos. No interior do edifício 
haverá também um segurança que ficará responsável pelo 
cumprimento das normas supracitadas.

A MINHA ARTE8 natal na praca!!



A MINHA ARTE 9

Maribel Cruz, 9 anos

Jéssica Silva, 9 anos

João David, 9 anos

Paulo Freitas, 10 anos



Às vezes - é +!
Soma ideias verdes 

e multiplica a Magia do Natal!

Sabias que?Sabias que?

Uma casa cheia
de estrelinhas a piscar!
Neste Natal, opta por uma ilumina-
ção LED e desliga-a sempre que não 
estiver ninguém em casa e sempre 
que fores dormir. Assim, estarás a 
poupar as luzes ao máximo, a reduzir 
a tua fatura energética e a ajudar o 
ambiente.
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Sabias que apenas no mês de de-
zembro são geradas quantidades 
absurdas de lixo, originadas por um 
consumo imediato e incontrolável, 
provocando impactos ambientais 
graves? Por isso, nesta quadra nata-
lícia, temos um desafio para ti!
Serás capaz de tornar o teu Natal 
mais ecológico e sustentável, redu-
zindo o consumo desenfreado e a tua 
pegada ecológica?

Aqui ficam algumas
dicas que te poderão
ajudar a tomar boas
decisões nesta quadra
natalícia:



O verdadeiro Natal precisa 
de uma árvore brutal!
Se não queres uma árvore de Natal 
comum, porque não crias uma de 
raiz?! Podes dar uso ao que aprendes-
te nas aulas de EVT, reutilizando ma-
teriais (desde o papel à madeira, do 
metal às luzes LED) e criando árvores 
lindíssimas, diferentes e únicas?! 

Um presente fora da caixa: 
As melhores prendas sempre
serão as que vêm do coração!
Sabias que a compra das prendas de 

Natal é um dos pontos onde existe 
mais desperdício?
Aposta em produtos de comércio 
justo, nas experiências e na susten-
tabilidade: artesanato local, uma 
viagem, uma inscrição para aulas 
de dança, um curso de pintura, um 
bilhete para uma atividade cultu-
ral, brinquedos didáticos, jogos de 
tabuleiro e livros são ótimas escolhas 
para um Natal amigo do ambiente.

Embeleza as prendas, mas não
embrulhes a tua consciência!
Sabias que o papel de embrulho 
não é reciclável? Por isso, não 
gastes dinheiro em papel de pre-
sente. Faz os teus próprios embru-
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lhos! Com revistas, jornais, restos 
de tecido, botões, fios de lã, fitas 
e outras coisas mais, o resulta-
do será certamente lindo, único 
e criativo. E não te esqueças de 
guardar e reutilizar os embrulhos 
e laços decorativos das prendas 
que recebes. Certamente farão um 
brilharete nas próximas festas de 
aniversário.

Uma mesa de Natal com alimentos 
frescos, biológicos e a granel! 
Faz uma lista de compras e restrin-
ge-te a ela. E, para tornar a pegada 
ecológica do teu Natal ainda menor, 
tenta confecionar o máximo que 
conseguires em casa (ao invés de 
comprar feito e embalado), privile-
giando produtos regionais, adquiri-
dos em comércio local, provenientes 
de comércio justo, biológicos e a peso 
(sempre que possível).

O Natal não tem de ser
um desastre ambiental!
É normal muitos municípios não faze-
rem recolha de resíduos indiferencia-
dos no dia de Natal e os ecopontos 
ficam rapidamente cheios nesta 
época festiva. Este Natal, evita que 
se acumulem sacos de lixo à volta 
dos contentores. Quando limpares 
os vestígios das festividades, não te 
esqueças de separar as embalagens 
e aguardar dois ou três dias para 
então as colocar nos devidos ecopon-
tos.
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Um Natal diferente
Estamos quase no Natal
uma época de amor
mas este ano por sinal
há um vírus devastador.
Todo o cuidado é pouco
para os outros não infectar
este COVID é louco
e os outros podemos magoar.
As máscaras devemos usar

guardar uma certa distância
e as mãos temos de desinfec-
tar
para não ficar na ignorância.
Proteger, proteger, proteger
é isso que temos de fazer
para mais tarde abraçar
aqueles que queremos amar.

Mariana Viveiros, 11 anos 

um poema
 para a malta! 
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Bandeira Verde
Eco-Escolas
Foram 39 os estabelecimentos de ensino do 
concelho do Funchal que receberam as suas 
bandeias verdes referentes ao programa 
Eco-Escolas. Merecidos prémios atribuídos 
no âmbito das iniciativas que as escolas pro-
moveram durante o ano letivo 2019/2020. 
Orientado para a Educação Ambiental e Ci-
dadania, o programa Eco Escolas tem como 
grande objetivo encorajar ações e reconhe-
cer o trabalho desenvolvido pelos estabele-
cimentos de ensino em prol do Ambiente. 

Vamos ao Teatro?
Até ao dia 20 de dezembro podes 
assistir ao espetáculo “Mr. Green 
– Natal outra vez?!”. Em cena no 
Teatro Municipal Baltazar Dias, 
trata-se de uma peça inspirada 
no clássico infantil “Como o Grinch 
roubou o Natal”, da autoria de Dr. 
Seuss, publicado em livro em 1957. 
“Mr. Green – Natal outra vez?!” en-
volve cerca de 30 elementos. As 8 
sessões sobem a palco entre os dias 
12 e 20 de dezembro, sempre às 
21h00, exceto nos domingos dia 13 e 
20, em que a apresentação decorre 
às 18h00. Os bilhetes custam 10€, sendo que a lotação máxima da sala está 
limitada a 50 pessoas, de acordo com as normas em vigor declaradas pelas 
Autoridades de Saúde.



Aldeia Natal
A Praça do Município acolhe a quinta 
edição da Aldeia Natal. Assim e até ao 
dia 6 de janeiro, podes visitar, com toda a 
segurança, o recinto que este ano dá uma 
atenção especial aos Artesãos da Aldeia, 
numa alusão às fábricas de brinquedos. 
Desta forma, a Câmara Municipal do 
Funchal, em parceria com a ACIF, pretende 
promover o artesanato tradicional sob o 
tema do Natal.

“Clean Up the World
– Limpar o Funchal
do Mar à Serra”
No âmbito do programa de Ambiente das 
Nações Unidas, teve lugar a iniciativa “Clean 
Up the World – Limpar o Funchal do Mar à 
Serra” que juntou vários grupos de voluntários, 
entidades públicas e privadas que, de forma 
empenhada, contribuíram para um Funchal 
muito mais limpo. Assim e de acordo com os 
números divulgados, foram recolhidos 4.500 
quilos de resíduos.




