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Parques e Jardins

A BANDA DO PANDA FOI UM 
SUCESSO

Páginas 8, 9 e 10, 11, 12 e 13
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Arte:Sara Brás

Ilustração:Eder Luís

Redação:Arteleia

Olá amiguinhos! A Malta fez novos amigos no grande 
espetáculo da Banda do Panda no Parque de Santa 
Catarina! Divertimo-nos imenso ao som de grandes 
músicas e de muita animação! Milhares de crianças 
encheram este bonito parque da cidade do Funchal 
e também elas tiveram ocasião de conhecer a 
Revista da Malta! Esta semana, dedicamos as nossas 
páginas aos belos espaços verdes Parques & Jardins 
do Funchal e ao concerto 5 estrelas da Banda do 
Panda, uma organização do Diário 
de Notícias!  
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AGADOIZÓ

ESTEPILH A

Viram-me no palco? Arghhhh! 
Sou uma autêntica estrela, 
mas as palmas foram todas 
para o Agadoizó… 

Sim, gosto de ir e de brincar no 
escorrega com a minha irmã, a 

Nicole.
Kelly Olival Tavares, 

4 anos 

Sim, algumas vezes. Brinco 

à bola, às apanhadas, corridas 

e aos insufláveis quando há. 

Vou com a família, amigos ou os 

primos.

Rodrigo Alves Almeida, 

11 anos  

Sim, vou e brinco com 
os amigos.Maria Inês, 3 anos  

Às vezes. Gosto de lá ir com a 
mamã e os amigos, gosto das 

árvores, de correr na relva e de 
jogar à bola.

Rodrigo Nunes Sequeira, 
8 anos

as nossas estrelas
Vou a Machico. Gosto de brincar nos 

baloiços e nos escorregas e vou com a 
minha mãe.Lucas José Jardim, 5 anos 

Costumas 
brincar nos 
parques? 

FICHA TÉCNICA:

Arte:Sara Brás

Ilustração:Eder Luís

Redação:Arteleia

Contactos: malta@dnoticias.pt

Publicidade: comercial@dnoticias.pt 



Sabias que?Parques 
& Jardins 
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AGADOIZÓ

O Jardim Municipal é 
o jardim público mais 
antigo no Funchal. 
Foi inaugurado em 
1880. Também é 
conhecido por Jardim 
Dona Amélia, em 
homenagem à antiga 
Rainha de Portugal.  
Quando lá fores, não te 
esqueças de visitar os 
lindos cisnes.

Os jardins da Quinta do Poço estão abertos ao 
público. Aqui encontras um grande reservatório de 
água potável, para abastecimento da cidade do 
Funchal, e um viveiro que produz as plantas utilizadas 
na construção e manutenção dos espaços verdes 
públicos. No início do século XX, começou a funcionar 
neste local um grande reservatório de água potável, 
para abastecimento da cidade do Funchal. Daí que 
esta Quinta fosse conhecida por Poço da Câmara, 
passando mais tarde a chamar-se Quinta do Poço.    

No local onde se localiza o Parque 
de Santa Catarina existia o antigo 
Cemitério de Nossa Senhora das 
Angústias que ali funcionou até 
1939, ano em que se começou a 
transferência para o atual cemitério 
de São Martinho.  

O Parque de Santa Catarina tem um parque 
para crianças e tem em exposição duas 
máquinas antigas, que foram em tempos 
usadas para esmagar uvas e para asfaltar 
a estrada, esculturas dedicadas a diversas 
personalidades e a Capela de Santa Catarina. 
Existe também uma ludoteca onde as crianças, 
desde que acompanhadas por um adulto, 
podem fazer desenhos, brincar ou ler.

O Jardim de Plantas Aromáticas e 
Medicinais, projetado com fins pedagógicos 
e de lazer, situa-se num espaço interior 
entre o Museu de História Natural e a Casa 
Museu Frederico de Freitas e ocupa uma 
área de 890 m2. É um local muito bonito, 
onde podes apreciar as diversas plantas 
aromáticas!     
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O jardim do Almirante Reis está 
localizado na zona histórica de 
Santa Maria Maior, na zona 
velha do Funchal. Os passeios, 
em madeira ou em pedra, 
simbolizam os vales da ilha.  
Um dos grandes atrativos desta 
zona é o teleférico, que serve 
de ligação entre o Funchal e o 
Monte.    

Com uma área espetacular de 11.500 
metros quadrados, os jardins do 
Lido têm um grande relvado é muito 
procurado para jogos e brincadeiras. 
Aqui é possível encontrar várias 
espécies de flora da Madeira.   

É sem sombra de dúvida um dos 
mais belos jardins da Madeira! Com 
maravilhosas paisagens sobre a cidade 
do Funchal, o Jardim Botânico cobre uma 
área de 80.000 m² e tem uma fascinante 
coleção de espécies de variadíssimas 
plantas e uma zona de pesquisa e 
conservação. Aqui também podes 
encontrar um Museu de História Natural! 

O Parque do Monte estende-se por 
uma área de 26.000 m² e é o Jardim 
Municipal que se situa a uma maior 
altitude, entre os 543 e os 586 metros. 
A construção iniciou-se em 1894 e a 
primeira fase foi concluída em 1899.   

TOMA NOTA!
Existem muitos outros parques e jardins 
lindíssimos no concelho do Funchal, onde podes 
brincar, respirar ar puro, fazer piqueniques 
ou simplesmente estar ao ar livre no meio da 
natureza! Desafia os teus pais a fazer o roteiro 
dos jardins e diverte-te! Depois conta-nos 
como foi! 
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pARQUE  ECOLOGICO 

DO FUNCHAL

Há tantas coisas 
maravilhosas para ver e 
fazer no Parque Ecológico 
do Funchal! Fica a conhecer 
mais pormenores sobre este 
espaço único! 

1. O Parque Ecológico do Funchal está localizado a 12 
km do centro e encontra-se numa zona montanhosa 
numa extensão de aproximadamente 10 km2, que 
varia entre os 470 e os 1818 metros de altitude.

2. Temos o Centro de Receção, na Estrada Regional 
103, que é responsável pela dinamização das 
várias atividades do parque e cuja conservação e 
recuperação da natureza conta com o envolvimento 
de diversas comunidades escolares, empresas e da 
população em geral, em especial no processo de 
reflorestação.

3. No Parque, também podes visitar um viveiro de 
plantas indígenas e endémicas, onde são produzidas 
as plantas destinadas à reflorestação. 

4.Na tua visita ao Parque Ecológico, não te esqueças 
de visitar o grande reservatório que no passado 
serviu para armazenar neve e granizo! Chama-se o 
Poço da Neve e é património cultural madeirense. A 
aparência faz lembrar um iglo de esquimós. O gelo 
aqui guardado tinha como destino os hotéis e os 
hospitais, numa época em que este era um bem raro.



TENS UMA IMAGINAÇÃO 
TÃO BOA, MAS TÃO BOA QUE

 ADORAS INVENTAR HISTÓRIAS 
E PERSONAGENS?

ENTÃO TEMOS 
O DESAFIO CERTO 

PARA TI! 

PASSATEMPO MALTA
nos madeira

ESCREVE OU 
DESENHA 

A TUA HISTÓRIA! 

 Descobre o Agadoizó 
e o Estepilha e inclui-os na tua 

criação. Envia o teu desenho ou 
história para malta@dnoticias.pt. 

Até ao dia 13 de junho de 2018.

APOIO:

1

2

3 OFERECEMOS BILHETES 
PARA O CINEMA!
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VENCEDOR DO PASSATEMPO 
MALTA / NOS MADEIRA 
DESTA SEMANA! 

Parabéns Matilde,
ganhaste 4 BILHETES 
para o cinema!!

Participa no 
Passatempo 

e poderás ser 
o próximo 
vencedor!!

Matilde Luís, 

10 anos

Pede aos teus pais para consultar o Termo 
de Privacidade no site malta.dnoticias.pt
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TÃO BOA, MAS TÃO BOA QUE

 ADORAS INVENTAR HISTÓRIAS 
E PERSONAGENS?

ENTÃO TEMOS 
O DESAFIO CERTO 

PARA TI! 

PASSATEMPO MALTA
nos madeira

ESCREVE OU 
DESENHA 

A TUA HISTÓRIA! 

 Descobre o Agadoizó 
e o Estepilha e inclui-os na tua 

criação. Envia o teu desenho ou 
história para malta@dnoticias.pt. 

Até ao dia 13 de junho de 2018.

APOIO:
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2

3 OFERECEMOS BILHETES 
PARA O CINEMA!

7vamos 
pintar!

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  



8 a Malta coM a Banda do Panda
A Malta marcou presença no Festival do Panda, no passado 
dia 2 de junho, no Parque de Santa Catarina, no Funchal. Foi 
um espetáculo fenomenal e isso notou-se pelos milhares de 
pessoas, adultos e crianças, que ali se deslocaram para ver ao 

vivo e a cores a Banda do Panda. Temos que dizer que foi uma 

tarde diferente, passada ao ar livre, com imensa gente, vinda 
de diferentes pontos da ilha e com o mesmo propósito: dar 
aos mais pequeninos a oportunidade de ver de perto o grande 

festival e o mais concorrido de sempre! As crianças estavam todas sorridentes, alegres e 
satisfeitíssimas por ali estarem com as famílias, amigos e, 
sobretudo, com os os amiguinhos que costumavam ver na 
televisão. Era um sonho tornado realidade!
Todos assistiram atentamente ao espetáculo, desde os mais 
pequenos até aos graúdos! Ninguém deixou escapar o mais 
pequeno pormenor e a Malta percebeu logo que a pequenada 

ia levar dias e dias a falar neste festival, até porque é 
impossível esquecer! Ora, imaginem…os meninos e meninas que 

lá foram cantaram e dançaram imenso, brincaram com balões 

e com bolas de sabão, riram bastante e, o mais importante, 
estavam verdadeiramente felizes! Além do Panda, a Malta e a pequenada ficaram a conhecer 
outras personagens: a Ellie, o Pato, o Pocoyo e ainda a Masha 

com o Urso. Foi uma tarde preenchidíssima, onde não faltou 
animação e muitas surpresas… Então não é que o Agadoizó e o Estepilha decidiram aparecer 
também no festival?!!!É isso mesmo! Os dois subiram ao palco, durante o intervalo 
do espetáculo e cumprimentaram a criançada e os adultos 
que se encontravam no recinto! Feitas as apresentações e 
depois de palmas e gargalhadas, também eles saíram do palco 

porque queriam ver com atenção o resto do espetáculo! Estes 

dois brincalhões vão a todo o lado!!! Não perdem uma e agora 

andam por aí a dizer que podem não ter uma banda, mas têm 

uma Malta muito fixe que visita as escolas da Região todas as 

semanas!!!
 Lá isso é verdade!!! Eles não param quietos e já andam por aí 

a preparar a próxima visita. Estejam atentos!!!



9teM 
a Palavra! 

Esta foi uma iniciativa do Diário de Notícias em conjunto com 
a Câmara Municipal do Funchal. E foi um êxito quando verificamos 
que tivemos o parque tão cheio que, a determinado momento, 
tivemos que decidir fechar as portas. 
No Parque de Santa Catarina estiveram milhares de crianças 
a vibrar com o Panda e os seus amigos. É claro que também 
vibraram durante o intervalo com a Malta do Diário, graças 
à visita surpresa do Agadoizó e do Estepilha!
Organizámos este evento, de entradas gratuitas, porque a 
nossa Empresa tem dado, ao longo dos anos, uma atenção muito 
particular às camadas mais jovens. As nossas iniciativas são, sem 
dúvida, uma grande aposta do Diário de Notícias no futuro, 
ou seja, nos homens e mulheres do amanhã.
Sentimos que o Diário de Notícias tem também essa 
responsabilidade social e tem que preparar o futuro. Estamos 
bem cientes que as novas gerações têm outras vontades, outras 
necessidades e gostam de outro tipo de iniciativas e de diversão 
diferentes daquelas que a minha geração e outras gerações 
gostaram.
Esta é uma aposta de sucesso e é para manter! 

Carlos Perneta
Diretor de Marketing

do Diário de Notícias 

E depois do 
Funchal, a Festa 

repetiu-se na 
Ribeira Brava! 

Mais um sucesso!



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

a nossa 
festa! 10
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12 a nossa 
festa! 
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14 grandes

ideias



dia de festa!

 ParaBens!
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Leonor Marote 
14/06/2014

Estás quase a fazer anos e queres 
aparecer na nossa revista? 
Envia os teus dados para
 malta@dnoticias.pt

Pede aos teus pais para consultar 
o Termo de Privacidade no site
malta.dnoticias.pt

Mateus Oliveira 
14/06/2015

Pedro Correia 
10/06/2011




