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A Festa da Malta no 
Centro Comunitário 

Musica@arte
Páginas 7 a 12

Por um mundo 

mais 

saudavel

Cidades e comunidades

 sustentáveis



CRIA UMA AVENTURA 
COM A MALTA PARA 
SALVAR O PLANETA

PASSATEMPO MALTA
nos madeira

ESCREVE UMA 
HISTÓRIA 
E ILUSTRA

 Não te esqueças de incluir o 
Agadoizó e o Estepilha nas tuas 

criações. Envia para 
malta@dnoticias.pt. 

Até ao dia 20 de setembro de 2018.
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2

OFERECEMOS BILHETES PARA 
O CINEMA!

A Malta continua a fazer novos amigos 
e amigas por todos os sítios do Funchal! 
Desta vez, a nossa equipa foi até Santo 
Amaro conhecer o Centro Comunitário 
Musica@arte da responsabilidade da 
SocioHabita. As crianças prepararam 
uma grande festa e até o Estepilha 
ficou super comovido! Recebemos 
desenhos muito bonitos sobre o tema 
desta semana: Cidades e Comunidades 
Sustentáveis. 
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AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Eu não fiquei comovido! 
Fiquei… arghhhhh… 
espremido com tanto 
abraço! 

Inês Jesus, 8 anos

Sara Isabel, 10 anos

Se eu mandasse 
no mundo

FICHA TÉCNICA:

Capa: Centro Comunitário Musica@arte

Artista: Bruna, Soraia, Joana, Hugo e Afonso

Arte:Sara Brás

Ilustração:Eder Luís

Redação:Arteleia

Publicidade:comercial@dnoticias.pt

Ricardo Teixeira, 6 anos

Colocava mais caixotes do 

lixo nas ruas.

Mandava as pessoas separar 

o lixo.
Colocava mais ecopontos 
e pedia para as pessoas 
reciclar mais e mais.
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Sabe mais em:
malta.dnoticias.pt



Sabias que?
Cidades e Comunidades Sustentáveis   

4

Todas as pessoas 
devem ter direito a 
uma habitação segura, 
adequada e a preço 
acessível, e aos serviços 
básicos (ex. água, 
eletricidade, gás…).

Os transportes públicos 
deverão ser seguros, 
a preço acessível para 
todos, e facilitar a 
entrada e saída de 
pessoas com menor 
mobilidade (ex. crianças, 
pessoas com deficiência 
e idosos).

Os edifícios, as ruas e os 
espaços públicos deverão 
ser inclusivos, facilitando 
o acesso a pessoas com 
menor mobilidade (ex. 
crianças, pessoas com 
deficiência e idosos).



5O património cultural 
(edifícios históricos, 
esculturas, etc.) e natural 
(parques, jardins, áreas 
florestais etc.) deve ser 
protegido e conservado.

O Funchal foi galardoado em 2017 com:

TOMA NOTA!

A qualidade ambiental é 
muito importante, quer ao 
nível do ar, da água, da 
gestão dos resíduos e dos 
espaços verdes.

A Redução do Risco de 
Catástrofes é muito 
importante, através da 
adaptação da cidade às 
mudanças climáticas e, da 
educação das pessoas para 
uma melhor proteção em caso 
de desastres naturais.

Uma Menção Honrosa no Prémio Cidade Mais Acessível 
promovido pela Comissão Europeia.

A Bandeira Verde ECOXXI atribuída pela Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE), devido às suas práticas ambientais de 
excelência. 



vamos 
pintar!6

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  

Musica e arte eM santo aMaro!
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Foi com muita alegria que a Malta visitou o Centro Comunitário Musica@

arte, em Santo Amaro.  Escusado será dizer que música não faltou e a 

animação também não, ou não fosse este centro voltado sobretudo para 

a música e as diferentes áreas artísticas.  
Conhecemos crianças muito talentosas e, além disso, conhecemos uma 

equipa fantástica que diariamente acompanha estes meninos e meninas 

nas mais variadas atividades que aqui se desenvolvem.  De facto, uma 

boa equipa tem com toda a certeza sucesso e ele já está à vista de 

todos...
Fomos apresentados ao grupo musical “Os Macetitas”, composto por 

jovens e crianças que costumam participar nos mais variados eventos 

que vão acontecendo, ao longo do ano, por toda a Região. 

Por alguns minutos, este grupo brindou-nos com as suas músicas 

e ficamos encantados com as sonoridades que ouvimos e com o 

entusiasmo com que atuaram. Percebemos que em qualquer dia, a 

qualquer hora, a música tem sempre o seu encanto nos dá a calma e a 

tranquilidade que, muitas vezes, o mundo nos tira. Adoramos!

Depois da música, escutamos atentamente os textos, quadras e 

piadas que as crianças tinham guardados para nos apresentar sobre 

o tema: “Cidades, comunidades sustentáveis” e, mais uma vez, ficamos 

impressionados com tanta sabedoria!  
O Agadoizó e o Estepilha também ficaram surpreendidos e quiseram 

cumprimentar toda a gente e felicitar as crianças e os adultos por 

todo o trabalho realizado. Além dos abraços e dos beijos, as nossas 

mascotes quiseram também brincar no pátio, onde tiraram um monte de 

fotografias com os novos amigos e amigas! Agora é tempo de deixar a 

folia de lado e voltar à escola! Toca a estudar! 

Musica e arte eM santo aMaro!
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Queres que a Malta visite a tua 
escola? Manda um e-mail para 
malta@dnoticias.pt 

a nossa Festa
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MARIA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA

Coordenadora do Centro
Comunitário Musica@arte  

O nosso centro foi criado em 2011 e sur-
giu como uma resposta social para mui-
tas crianças e jovens que residem neste 
complexo habitacional. Surge como uma 
resposta social no âmbito da inclusão, 
seja em termos educativos e sociais para 
crianças, jovens e para adultos. 
Apostamos na educação, no apoio esco-
lar, na música, na informática e na cos-
tura. Temos uma parceria com a Escola 
Brazão de Castro, no âmbito dos cursos 
EFA. Temos os 6º, 9º e os 12º anos como 
oferta. Este foi um projeto piloto que ini-
ciamos em 2014. Quero destacar a im-
portância do nosso cabeleireiro social que 
existe aqui no centro comunitário. Quanto 
às férias grandes, devo dizer que ao longo 
destes meses, a nossa animadora socio-
cultural, a Cláudia Caires, esteve com os 
nossos meninos a desenvolver uma série 
de atividades lúdico-pedagógicas, desde 
a culinária, música, artes plásticas, apoio 
pedagógico, visitas de estudo a museus, 
canoagem, ténis de mesa, teatro, dança, 
informática, desporto. 
Este ano recebemos 32 crianças, dos 6 
aos 16 anos. Temos uma equipa multidis-

teM 
a palavra! 

ciplinar composta por duas animadoras 
socioculturais e técnicos que vêm dar as 
diferentes áreas artísticas. Além disso, 
existem diferentes parceiros, nomeada-
mente o centro de saúde, onde ainda re-
centemente falamos sobre higiene oral e 
outros temas. Nestes últimos meses, os 
miúdos adquiriram muitas competências 
e estão mais do que preparados para 
regressar à escola. 
Aproveito para desejar às crianças 
um bom regresso às aulas. Espero que 
aproveitem esta oportunidade para dar 
o seu melhor e lembrem-se que a edu-
cação é o nosso pilar! É essencial para 
toda a vida! Uma mensagem também 
para a comunidade educativa: é mui-
to importante esta componente entre 
a educação formal e não formal. Todos 
juntos conseguimos criar uma sociedade 
melhor, mais sustentável e com políticas 
públicas educativas em prol do futuro 
da comunidade e destes jovens que são 
futuros homens e mulheres, líderes da 
nossa sociedade.



12 a Minha arte

MARCO MANUEL TAVARES COSTA

Coordenador de Expressão Musical,

Corporal e Artística da Sociohabita  

Os centros comunitários pertencentes à 
Sociohabita-Funchal, têm expressão mu-
sical em todos eles para as diferentes 
faixas etárias, desde os 6 anos até aos 96 
anos! Existem muitos projetos variados. O 
último que criamos foi “Os Macetitas”, um 
grupo que combina percussão com gaita 
de foles. 
Temos aprendizagem de instrumentos 
musicais que vão desde o piano, a viola, 
instrumentos de cordas variados ma-
deirenses, tais como o rajão, a braguinha, 
etc. Além disso, também temos bandas e 
grupos de hip-hop e reggae. 
Ao longo do ano estes grupos vão atuan-
do em diversos eventos. Temos também 
um grupo coral e animamos as missas. 
Organizamos, por altura dos santos pop-
ulares, as marchas que de ano para ano 

vão atraindo mais jovens e adultos. 
Um dos nossos grandes objetivos é 
permitir e fazer chegar novas oportuni-
dades a estas pessoas que aqui che-
gam que de outra forma não teriam. 
Notamos que a partir do momento 
que aqui chegam, há uma melhoria 
da autoestima, ficam mais contentes, 
melhoram na aprendizagem e há um 
melhor aproveitamento escolar. Quer-
emos educar estes miúdos como bons 
cidadãos, com regras e com valores, 
utilizando sempre a música como fer-
ramenta.
Sem a música nada faria sentido e não 
poderíamos, se calhar, disfrutar tanto 
da vida como se disfruta!

teM 
a palavra! 
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Carlos Freitas

Laura Teles

a Minha arte

Nicolau

Kelly

Hugo Reis

13
A

na Luísa
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Mara Câmara

C
arolina Teles

Margarida

Filipa



São cidades que tentam reduzir 
os estragos ambientais.
Carlos Freitas, 13 anos

São aquelas que se preocupam 
com o bem-estar de todos, 

população e animais e também 
se preocupam com as boas 

práticas ambientais.Carolina Teles, 13 anos

São cidades que se preocupam com as pessoas e que combatem a poluição.Laura Fernandes, 10 anos

Estas cidades preocupam-se com o ambiente.Laura Castanha, 7 anos

São cidades que lutam contra 
a poluição, têm ecopontos, 

reutilizam materiais e reciclam.
Bruna Nunes, 15 anos

as nossas estrelas

São cidades que apostam nas 

energias renováveis. A energia 

renovável tem várias fontes: a 

energia do sol, dos ventos, dos 

rios e correntes de água dos 

mares e oceanos. Se eu pudesse 

acabava já com a poluição!

Denis Lungu, 10 anos

São cidades que utilizam 

ecopontos, energias renováveis 

com a intenção de ajudar a 

população e a reduzir a poluição.

Joana Camacho, 13 anos

Explica o que 
são cidades 

sustentáveis? 1515




