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Preparados para ler de uma ponta a 
outra mais uma Revista espetacular? 

Pois bem, nesta edição da Malta 
vamos conhecer mais detalhes sobre 

a Floresta Autóctone e entender a 
importância de comemorarmos o seu 
dia. E não se esqueçam: continuem a 

enviar cartas para a Malta!

Arghhhh!
Em vez de cartas, 

mandem bolos! 

Já começaram as primeiras chuvas e 
eu gosto muito da época do inverno, 
de ver o ciclo da natureza a acontecer 
outra vez. Também gosto de brincar à 
chuva, saltar nas poças de água, mas 
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Querido AgadoizóQuerido Agadoizó

Uma carta para a malta 

não posso fazer muitas vezes porque os 
pais não querem que fique doente. Têm 
razão. Todo o cuidado é pouco!

João Gustavo, 10 anos 
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vamos pintar

DEscobreDEscobre  as diferençAS, as diferençAS, SAO 5SAO 5

s
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A 5 de dezembro, celebra-se o Dia 
Mundial do Solo, uma data estipulada 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) que visa chamar a atenção para a 
importância de termos um solo saudável 
e defender, de forma sustentável, os seus 
recursos.
Em junho de 2013, a Conferência da 
FAO (Organização para a Alimentação 
e Agricultura) aprovou por unanimidade 
o Dia Mundial do Solo e solicitou sua 
adoção oficial na 68ª Assembleia Geral 
da ONU, o que aconteceu em dezembro 
do mesmo ano.
Este ano, o Dia Mundial do Solo 
(#WorldSoilDay) é dedicado à campanha 
“Pare a salinização do solo, aumente 
a produtividade do solo”. Desta 
forma, a ONU pretende aumentar a 
conscientização sobre a importância 
de manter os ecossistemas saudáveis 
e o bem-estar humano, abordando os 
crescentes desafios na utilização do solo, 
lutando contra a salinização. 
E isto porque a salinização é um dos 
principais processos de degradação do 
solo que ameaçam o ecossistema e são 
reconhecidos como um dos problemas 
mais graves, a nível global, para a 
produção agrícola, segurança alimentar 
e sustentabilidade em regiões áridas e 
semiáridas.

TOMA 

NOTA!

Dia Mundial do Solo
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A Laurissilva é o nome dado à 
floresta autóctone da Madeira. 
Esta palavra tem origem no latim 
e significa “floresta do loureiro”. 
As árvores mais conhecidas 
desta floresta são as lauráceas, 
o barbusano, o loureiro, o til e o 
vinhático. 
A Laurissilva da Madeira ocupa 
uma área de cerca de 15.000 
hectares, essencialmente na costa 
norte da ilha, entre os 300 e os 
1400 m de altitude. 
Juntamente com as grandes 
árvores que formam esta floresta, 
podemos encontrar, também, 
muitas outras espécies de plantas 
herbáceas, arbustos, musgos, 
líquenes e fungos. 
Todos desempenham um papel 
muito importante dentro da 

floresta, como por exemplo, 
servem de abrigo, alimento, 
suporte e proteção para muitas 
espécies de seres vivos. 
Tal como em todas as florestas 
do Mundo, na Laurissilva da 
Madeira também vivem animais, 
alguns exclusivos desta ilha. O 
pombo-trocaz é conhecido como 
“o semeador da Laurissilva” 
por se alimentar das bagas das 
lauráceas. 
Para além do tentilhão, outra ave, 
muito irrequieta, que podemos 
encontrar na Laurissilva é o 
bis-bis. Os insetos, as aranhas, 
os caracóis e as lesmas também 
vivem e tiram proveito desta 
floresta Património Natural 
da Humanidade, desde 4 de 
dezembro de 1999.

A floresta autóctone
que se chama Laurissilva…

Sabias que?Sabias que?
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Texto: Juan Silva, Biólogo,
Conservador de Botânica.

Ilustrações:  Elisabete Henriques 
(Câmara Municipal do Funchal).

Tentilhão  

Bis-bis
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• A floresta autóctone da Madeira
 chama-se Laurissilva.

• A Laurissilva é Património Natural
 da Humanidade desde 1999.

• Na Laurissilva vivem muitas espécies de animais,
 algumas exclusivas da ilha da Madeira.

• O pombo-trocaz, 
é conhecido como 
o semeador da 
Laurissilva por 
se alimentar das 
bagas de algumas 
árvores desta 
floresta.
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Texto: Juan Silva, Biólogo,
Conservador de Botânica.

Ilustrações:  Elisabete Henriques (Câmara 
Municipal do Funchal).

• O loureiro,
o barbusano,
o til e o vinhático 
são algumas 
das árvores 
que podemos 
encontrar na 
Laurissilva.

• Atualmente, a Laurissilva 
ocupa 20% do território da 
ilha da Madeira.

BARBUSANO

TIL

VINHÁTICO

LOUREIRO



12 CARTAS
PARA A MALTA

Querida Malta do Bem,

O Natal está quase, quase a chegar e já escrevi 

a minha carta ao Pai Natal. Está pronta desde 

as férias do verão, pois tive muito tempo 

para pensar naquilo que queria como prenda 

para este Natal. Não vou pedir muita coisa, 

mas gostava mesmo muito que o Pai Natal 

trouxesse uma Nintendo com jogos divertidos. 

Na minha carta também pedi doces, roupa, 

sapatilhas e comidinha boa para todas as 

pessoas que precisam!
Constança Aguiar, 8 anos

Malta amiga:Gostei muito do Pão por Deus porque na minha 

casa temos a tradição de fazer os nossos 

próprios sacos de pano e vamos bater às 

portas dos vizinhos para ver o que nos calha 

no Pão por Deus. Este ano tive muitos doces e 

até tive um pacote de sumo e uma madalena! 

Nunca tinha acontecido, mas foi muito 

divertido! Para o ano há mais!
Hugo Santos, 10 anos
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Estepilha,
Pedi para que neste 

Natal, o Pai Natal te traga 

juízo para que ajudes o 

Agadoizó a defender o 

nosso Planeta Terra!

Natacha Gonçalves, 8 anos

Começou a chover

A fazer vento e frio 

Lá fora não se pode correr

e de vez em quando tenho um arrepio.

A minha escola é quentinha

Confortável e moderna

Não é preciso a mantinha

E a professora é muito terna.

Penso nas crianças necessitadas

Que precisam de abraços e calor

Queria tanto que fossem cuidadas

Com todo o carinho e amor.
Ana Marisa, 10 anos

É quase Natale os adultos e as criançasjá pensamnessa época especial.Há troca de presentescomida e alegriacuidado com os docespara não estragares os dentes!Flávio Gomes, 9 anos



14 NOTICIAS
DA MALTA!

Concurso Reutilizar
no Natal
O Departamento de Ambiente 
da Câmara Municipal do Funchal 
promove o concurso “Reutilizar no 
Natal” que este ano assinala a sua 
sexta edição. O principal objetivo 
desta iniciativa é sensibilizar os 
munícipes para a importância de 
serem reutilizados os resíduos ur-
banos e, ao mesmo tempo, apelar 
à criatividade de todos.
Assim e para participares, só 
tens de enviar no máximo quatro 
fotografias de uma decoração de 
Natal realizada com resíduos e a 
respetiva identificação dos resí-
duos utilizados. Podes fazê-lo por 
mensagem privada para a página 
do Facebook Ambiente Funchal, 
cujo endereço é o seguinte: https://
www.facebook.com/Ambiente-
-Funchal-1224966077534172.
São aceites candidaturas de todos 
os utilizadores de Facebook com 
“gosto/seguir” na página Ambiente 
Funchal e residentes na Madeira.  
As categorias de participação são: 
individual e coletiva (instituições, 
empresas, organizações e escolas). 
Para além de “seguir” a página 
Ambiente Funchal no Facebook, 

também é necessário partilhar 
o cartaz do concurso (no feed ou 
story) e apresentar, claro, decora-
ções de Natal feitas com resíduos. 
Podes enviar a tua candidatura até 
às 23:59 do dia 20 de dezembro, 
sendo que o período de votação vai 
até às 12:00 de 27 de dezembro, 
com o anúncio dos vencedores a 
realizar-se no dia seguinte. As de-
corações vencedoras poderão ser 
expostas no Edifício dos Viveiros. 
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Papeleiras inteligentes
O Funchal vai 
instalar até final 
do ano mais 
15 papeleiras 
inteligentes, 
nomeadamente 
na Rua Dr. Fer-
não de Ornelas, 
Avenida Sá 
Carneiro, Lido e junto ao Teleféri-
co, o que perfaz um total de 21 pa-
peleiras do género, pois seis delas 
já estão em funcionamento na 
Avenida Arriaga, incluídas numa 
das iniciativas preparadas pela 
Câmara Municipal, em concreto 
pelo Departamento de Ambiente 
que assinalou a Semana Europeia 
de Prevenção de Resíduos. 
Estas 21 papeleiras inteligentes 
estão destinadas à deposição 

seletiva de resíduos em locais 
do Funchal com elevado fluxo de 
pessoas e com elevada produção 
de resíduos recicláveis. 

Clean Up the World
Foram 1.229 voluntários que par-
ticiparam na edição deste ano da 
Campanha de Limpeza “Clean Up 
the World – Limpar o Funchal do 
Mar à Serra 2021”, num total de 
42 entidades públicas e privadas 
envolvidas nesta nobre missão que, 
num só dia, recolheram 5 mil e 300 
Kg de resíduos, maioritariamente 
plásticos!
E no âmbito das atividades da 
Semana Europeia de Prevenção 
de Resíduos, a Câmara Municipal 
do Funchal procedeu, no passado 
dia 26 de novembro, à entrega de 
certificados aos participantes.




