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ESTEPILHA

Sou um dos maiores vilões de 
todos os materiais poluentes! 

Fixem bem este nome: 
Estepilha! O exército do 

Agadoizó quer destruir o meu 
poder, mas o que eles não 

sabem é que vou infernizar a 
vida de todos vocês! Sujar é o 

meu lema!

Meus lindos, cheguei! Sou 
a Eólica bonita, elegante e 
muito TOP!  Adoro o vento 

que me faz ficar cheia 
de energia! Sou uma das 
alternativas, mas o meu 
sonho é chegar a atriz 

principal! Ajudam-me nessa 
tarefa?EÓLICA

PLASTICÃO

Sou o Plasticão e consigo transformar-me 
em mil e uma formas de mil e uma cores! 
Reciclar para aparecer sempre com um 

visual novo e giro! Estou sempre a inventar 
uma maneira engraçada e útil para 

usarmos os plásticos. Eu e a minha grande 
amiga Cartolina somos os engenhocas da 

equipa da Agadoizó!

AGADOIZÓ

Olá amiguinhos! Eu sou a 
Agadoizó, mas os amigos tratam-
me simplesmente por Zó! Para os 
que não me conhecem, sou uma 
fantástica gota de água ninja e 
juntos vamos tornar o mundo num 
sítio muito melhor para todos!  
É importante crescermos em 
segurança num ambiente limpo 
e saudável! Vamos aprender a 
cuidar do nosso planeta e travar 
as tropelias do nosso grande 
inimigo, o Estepilha!

as NOssas

MasCOTEs



Já pensaram na importância 
do vidro? Pode ser resistente 

ou delicado, mas o que importa 
mesmo é reciclar e ajudar a 
Malta a vencer a batalha da 

poluição. Chamam-me Garrafox 
e sou astuta e muito simpática! 

Fumo! Muito fumo e muita 
poluição! Sou mau, rabugento e 
alimento-me de todas aquelas 
fábricas que não têm cuidado 

com o ambiente. Sou o Poluizão 
e sou mesmo muito mauzão!

Tóxico é o meu nome e faço 
parte da equipa malvada do 

Estepilha! Tremam só de ouvir o 
meu nome! Sou um dos inimigos 
mais poderosos e mais nocivos 

do planeta! 

Enchem-me de coisas bonitas. 
Às vezes tenho doces, outras 
vezes brinquedos e costumo 

guardar muitos, muitos 
segredos! Sou a Cartolina feita 

de cartão e com um grande 
coração! 

CARTOLINA

GARRAFOX

POLUIZÃO

TÓXICO
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A Malta está ansiosa para visitar 

as Escolas, basta agendar e 

passamos por aí..
CONTACTE-NOS

malta@dnoticias.pt
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OS MEUS DESEJOS 
Gosto do natal por causa das prendas e 
porque vejo a minha família toda junta. 
Comemos coisas muito boas e brincamos 
sempre até tarde. Gosto de passear e 
de ver as luzes na cidade e fico sempre 
de boca aberta quando o céu fica cheio 
de luz com aqueles foguetes que fazem 
muitas formas bonitas. Gostava que muitos 
meninos fossem tão felizes como eu sou, 
mas sei que há muitas crianças neste 
mundo que não sabem o que é alegria, 
nem sabem o que é brincar. Queria que 
todas as crianças fossem felizes e que 
tivessem famílias bonitas para cuidarem 
delas. Temos de viver bem com todos e 
por isso é preciso ter cuidado com o nosso 
planeta e não sujar o ambiente. A escola e 
os meus pais ensinam isso. E agora a Malta 
também!

a MiNha 
CarTiNha

Jason Silva, 
7 anos

Escreve para a Malta:
Diário de Notícias Rua Fernão de Ornelas  

56 r/c 9054-514, Funchal ou 
malta@dnoticias.pt

Se eu mandasse 

no mundo
Se eu mandasse no mundo? Essa 

pergunta não é muito difícil! Como eu 

gosto de circo, se dependesse de mim 

havia circo todos os dias e para todos 

os meninos! Era o circo da felicidade, 

porque a coisa que eu mais gosto é 

de ser feliz.

Queria também que não faltasse 

paz, amor, comida e brinquedos às 

crianças!Alice Vieira Pestana, 

7 anos



Se eu mandasse 

no mundo

Sabias 
quê?
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A quantidade de lixo 
que produzimos em casa 
é um problema para 
a poluição do nosso 
planeta? Se mudarmos 
alguns pequenos hábitos, 
é possível vivermos num 
ambiente mais saudável!

Tudo que utilizamos 
em casa um dia 
vai virar lixo, por 
isso não podes 
descartar o lixo de 
forma inadequada. 
Não queiras 
contribuir para a 
contaminação do 
solo e da água!
 

POLUIR! 
POLUIR!



Boa parte das embalagens 
e caixas que adquires, por 
exemplo, podes reutilizar 
para outros fins. Servem para 
guardar doces ou broas, para 
decoração ou para guardares 
os teus brinquedos!
Basta usares a tua 
criatividade!
- Isto é Reutilizar.

Se comprimires as 
embalagens estás a 
diminuir o volume do 
lixo e estás a ajudar o 
planeta?
-Isto é Reduzir.

Podes transformar 
materiais usados em 
novos produtos  
e reaproveitá-los!
Isto é Reciclar.
 

Toma nota !
Reduzir, reutilizar e reciclar

é o que está a dar!
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ODEIO 
LIMPEZAS! 

ESTOU 
COMO 

NOVA!



Toma nota !

7vamos 
pintar!

USEM
 CORES 

BONITAS!

NÃO 
GOSTO 

DE CORES!

VAMOS 
AO CIRCO!
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Toma nota !
O nome da cidade do Funchal deriva da 

Planta Foeniculum vulgare, mais conhecida 

pela planta do funcho! Tem um excelente 

aroma e sabe muito bem em deliciosos 

pratos de comida!

DEscobre as diferençassAO 5  

a MaLTa
NO CirCO

NÃO GOSTO 
DE FOGO 

DE ARTIFÍCIO!

VAMOS 
COLORIR 

O CÉU!



Toma nota !

a MaLTa
NO CirCO

Era esta a conversa que corria pelos 

corredores das escolas, há já algum 

tempo:

 - Meninas, meninos…dia 19 é para ir ao Circo.

A pequenada sempre que ouvia a frase, sorria quase 

que automaticamente. Os corações palpitavam e fazia-

se a contagem decrescente para o grande dia!

Malta! Finalmente é terça-feira! 19 de dezembro! É dia 

de Circo e de receber as lindas prendas da Malta do 

Diário de Notícias!

- Muito boa tarde, senhoras e senhores, meninos 

e meninas.
Sejam bem-vindos ao Grande Circo Mundial. 

Está tudo bem-disposto.

- Simmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!

- É com enorme prazer que o Circo Mundial regressa à 

Ilha da Madeira, com um espetáculo novo e diferente, 

intitulado Passion Latina.

Soltaram-se gritos, bateram-se palmas, surgiu o 

fumo branco, ouviu-se música e… eis que começa o 

espetáculo mágico, encantador, lindo! No final da 

festa, houve abraços, apertos de mão, festinhas e 

muitos sorrisos bonitos! 

As nossas mascotes fizeram as delícias dos mais 

pequeninos. Na verdade, grandes e pequenos 

quiseram conhecer e tirar fotografias com a Agadoizó 

e com o Estepilha! 
A festa terminou da melhor maneira: com a 

distribuição de prendas fantásticas! A Malta não quis 

deixar ninguém de fora e as centenas de crianças que 

participaram neste grande espetáculo, levaram para 

casa as suas prendinhas oferecidas pelo Pai Natal da 

Malta do Diário! 
Radiantes e com sorrisos de orelha a orelha, as 

crianças começaram a sair da grande tenda do Circo 

Mundial. As luzes foram apagadas e dali partiu-se 

com a esperança de voltar para o ano!
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Estás triste porque não tens uma fotografia nem com a 
Agadoizó nem com o Estepilha? Não te preocupes! Dentro 
em breve, terás a oportunidade de conhecer pessoalmente 
as nossas mascotes! 
Fica atento!
Passamos perto de ti um dia destes.
Promessas são promessas!

Nota !



91010

O Diário de Notícias quis oferecer uma 
festa especial a centenas de crianças 
de toda a Madeira, oferecendo um 
espetáculo grandioso com direito a 
prendas e muita animação. Também 
foi uma excelente oportunidade para 
apresentar, pela primeira vez, as 
nossas mascotes.

CARLOS 

PERNETA
Diário de Notícias

RUI CARVALHO

Circo Mundial 

Tantos séculos depois 
o Circo continua a 
espalhar a sua magia, 
cativando não só os 
mais pequenos, como 
também os adultos. 
É sempre um prazer 
trazer o Circo Mundial  
à Madeira, pois o 
público madeirense 
deixa-se cativar por 
esta magia única no 
mundo! 

Sou palhaço porque amo e esta é a 
minha grande paixão! Com máscara 
ou sem máscara, sou sempre uma 
pessoa divertida. Quando chego à 
pista, adoro fazer rir os pequenos e 
os adultos! 

TEM 
a PaLaVra

AIRES, 

O PALHAÇO
Circo Mundial 

A ESTRELA 
DA FESTA 
SOU EU!
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Diário de Notícias
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a MiNha

arTE

Ginásio da Barreirinha

Centro de Formação Profissional da Madeira

Escola Profissional Francisco 
Fernandes

EB1 do Galeão
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Queres expor a tua Obra de Arte? 
Envia para: malta@dnoticias.pt
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EB1 PE Lombo dos Canhas
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EB1 do Boliqueime

EB1 PE Carvalhal e Carreira

ACHAM 
ISTO 

BONITO?

VOCÊS 
SÃO 

FANTÁSTICOS!



Reciclar 

graNdEs

idEias

14 APROVEITAR 
O LIXO?! 



Reciclar 

graNdEs

idEias

Gostava que em 2018 estivesse 
cá toda a minha família.Ema, Ponta Delgada

 Queria tanto receber uma boneca 

no ano novo! Adoro maquilhagem! 
Maria Clara, Funchal

Sou de Lisboa e gostava que 

para o ano continuasse aqui na 

Madeira. Rodrigo, 

São Martinho Um desejo para o ano novo? 

Que ninguém passe fome! 

Nalini, Pico dos Barcelos 

No ano novo, queria que todos 

os meninos pudessem brincar 

em campos de futebol em todo o 

lado. João Pedro, Funchal

Eu só quero é ser feliz! 

Leonor Beatriz, São Gonçalo
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FAZES ANOS E QUERES PARTILHAR 
COM A MALTA? ENVIA A TUA FOTO E 

A DATA DE NASCIMENTO.
Envia para:

malta@dnoticias.pt 

Queria muito que chegasse o 

Verão depressa para ir à praia!  

Carlota, Caniço 

Gostava de estar sempre com 
a minha família! Francisca, Pico dos Barcelos  

O que mais gosto do ano novo 
é de fazer anos que é logo em 
janeiro. Assim recebo mais um 

presente! Luísa, Caniço 

Desejo felicidade para todos 
em 2018! 

Carlos António, Câmara de 
Lobos 

as NOssas EsTrELas

CARINHAS 
LAROCAS!




