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A Malta 
foi A Festa!



Gostamos de festas, isso já vocês sabem, 
mas pela primeira vez a Malta esteve 
num arraial muito especial e adorou! 
Organizado pelo Centro Comunitário do 
Palheiro Ferreiro, a festa foi um autêntico 
sucesso e estava relacionada com as 
temáticas ambientais. Aliás, chamava-se 
Arraial Solidário Amigos do Ambiente! 
Houve muitas atividades e algumas 
surpresas que podem ver nas páginas que 
se seguem! Até já!
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AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Não gosto nada 
de dançar… 
Arghhhhhhhh!

Vítor Freitas, 11 anos

Ana Freitas, 11 anos

Se eu mandasse 
no mundo

FICHA TÉCNICA:

Capa: Centro Comunitário do Palheiro Ferreiro

Artista: Iara

Arte: Ricardo Ferreira

Ilustração: Eder Luís

Redação: Arteleia

Publicidade:comercial@dnoticias.pt

Renato José, 9 anos

Dizia para as pessoas não 

deitarem lixo no chão, nem 

no mar porque há baldes 

para deitar o lixo.  

Não deixava as pessoas deitar 

lixo no chão porque se houver 

incêndios o problema vai ser 

ainda maior.

Ninguém podia deitar lixo no mar, 
nem nos jardins nem nas ruas. 



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 3 de outubro de 2018.

 

APOIO:

1
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OFERECEMOS BILHETES PARA 
O CINEMA!
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AGADOIZÓ
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Sabe mais em:
malta.dnoticias.pt



Sabias que?
Amigos do Ambiente nos arraiais 
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Reduz a quantidade 
de copos de plástico 
descartáveis. 
Incentiva os teus 
familiares a aderirem 
aos copos reutilizáveis 
disponíveis em muitas 
festas/ festivais. 

Deposita sempre 
o lixo no contentor 
correto. Se o 
contentor estiver 
cheio procura 

Em todos os festivais, festas, 
arraiais para além da alegria, 
convívio e animação são 
produzidas também muitas 
quantidades de lixo. É nosso 

dever colaborar na manutenção 
da limpeza dos espaços onde 
se realizam esses eventos, bem 
como reduzir a quantidade de lixo 
produzida.

COLABORA! 

Segue as seguintes 

dicas:

o contentor 
mais próximo. 
Nunca abandones 
o lixo no 
chão.



5Respeita os espaços 
ajardinados e 
monumentos, não 
abandones o lixo 
nestes locais. Deita 
sempre o lixo no 
contentor.

Deposita os copos, 
as palhinhas, 
as garrafas de 
plástico e as latas 
de refrigerantes no 
contentor amarelo 
– o Embalão.

Prefere alimentos 
não embalados 
que possas 
consumir na hora 
reduzindo assim 
a quantidade 
de lixo produzida.

Evita o desperdício alimentar. 
Compra apenas a comida e 
bebida que irás consumir.

Leva contigo uma 
garrafa de água 
reutilizável e reduz 
o número de 
embalagens 
de refrigerantes/ 
água.



vamos 
pintar!6

DEscobre 
as diferenças

sAO  5  
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A Malta recebeu um dos melhores convites que alguém alguma vez 
poderia ter recebido. Querem saber que convite foi esse?Fomos convidados a participar no melhor Arraial Solidário de todos os 
tempos, uma festa organizada pelo Centro Comunitário do Palheiro 
Ferreiro e lá fomos nós para o campo desportivo do Palheiro Ferreiro 
para nos divertirmos a valer.Animação não faltou, tanto para as crianças como para os adultos e, 
claro, também não faltaram os comes e bebes. Só para que tenham 
uma ideia, havia insufláveis, música, bolo do caco, sumos, bolos 
deliciosos, sandes, cachorros quentes, tartes e ...a pequenada estava 
mesmo muito feliz! Houve tempo para a brincadeira, para a dança e para a música, 
mas também houve tempo para nos apresentarem uma peça de 
teatro centrada num tema bem atual: igualdade e não discriminação! 
As crianças estiveram ao mais alto nível na sua apresentação e 
receberam um enorme aplauso por parte do público que estava a 
assistir. Neste evento organizado pelo Centro Comunitário do Palheiro 
Ferreiro, a vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Madalena 
Nunes, fez questão de louvar o trabalho realizado pelas equipas da 
Sociohabita-Funchal e, em particular, a equipa do Centro Comunitário 
do Palheiro Ferreiro, bem como o talento destas crianças, sublinhando 
que «se todos nós acreditarmos que temos um talento, tudo ficará 
muito melhor.»
A Malta também quer elogiar o trabalho notável feito pela Andreia 
Jesus, a coordenadora do Centro. Graças a ela e à sua equipa, com 
a ajuda de diversas instituições públicas e privadas, foi organizada 
esta bonita festa que envolveu, não só os habitantes do Conjunto 
Habitacional do Palheiro Ferreiro, mas também a comunidade à volta. 
Terminada a festa, há uma grande lição a reter: Todos juntos 
construímos um mundo melhor. Se nos ajudarmos uns aos outros 
torna-se tudo mais fácil e o futuro será mais risonho para todos!

Um bonito ArrAiAl Amigo do Ambiente!!
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ANDREIA CARINA FERREIRA DE JESUS

Coordenadora do Centro
Comunitário do Palheiro Ferreiro  

Este ano o sonho das crianças é ir a Lis-
boa. O arraial deste ano correu muito 
bem e já é o terceiro ano que organiza-
mos um evento destes. Felizmente nota-
mos que de ano para ano as ajudas vão 
aumentando!
O arraial deste ano contou com a parti-
cipação de dois cantores, o Bruno Faria 
e o Roberto Carlos, que vieram a título 
solidário e nos disponibilizaram o som. 
A maquilhadora que fez pinturas nas 
crianças foi a Fabiana Lozano- da Loza-
nocare. Ela também se disponibilizou e 
só posso dizer que as pinturas ficaram 
fantásticas!
Tivemos ainda os insufláveis disponibi-
lizados pela Saltos e Trambolhões en-
quanto a alimentação foi toda oferecida 
pela Junta de Freguesia de São Gonçalo. 
Quero referir um importante contributo 
da Empresa de Cervejas da Madeira que 
nos ofereceu os sumos, o Café do Teatro 
deu-nos os bolos do caco, a Padaria Ma-
riazinha ofereceu-nos o pão para os ca-
chorros quentes e para as sandes. Como 
podem perceber, é muita solidariedade 
à volta do evento!
Os meninos apresentaram uma peça de 
teatro sobre a igualdade e a não discri-
minação. Notamos que os miúdos são 
cada vez menos preconceituosos e es-
tão cada vez mais abertos à diferença. 
Voltando às nossas atividades, no Na-
tal teremos o nosso ATL e faremos uma 
grande festa. Iremos organizar um jan-
tar muito tradicional que estará aberto 
à co-munidade. A nossa ideia é sempre 

chamar a população para 
melhorar as relações entre 

vizinhos.
 Resta-me dizer: edu-

quem as vossas 
crianças porque o 
futuro depende de-

las e esse é o nosso 
lema. Educando as 

crianças educamos 
também os mais ve-
lhos. Foquem-se 
sempre nas crianças!

10 tem 
A pAlAvrA! 

O nosso Centro trabalha em função das 
pessoas do Conjunto Habitacional do Pa-
lheiro Ferreiro e também dos residentes 
que vivem à volta do bairro. A nossa equipa 
conta com três elementos: uma animadora 
sociocultural e duas técnicas superiores.
Temos várias atividades ao longo do ano, 
mas o nosso grande foco centra-se nas 
férias dos miúdos. Temos as “Férias Gran-
des” e também o ATL da Páscoa. 
Nas férias grandes funcionamos durante 
os três meses de verão, fazemos inúmeras 
atividades e levamos os meninos a conhe-
cer diversos pontos da ilha. Visitámos mu-
seus, fizemos canoagem, ténis de mesa, 
paintball, kart, fomos ao Aquaparque e, 
claro, fomos várias vezes à praia, nomea-
damente à Ponta Gorda. 
Aqui, as crianças aprenderam muito so-
bre o ambiente. Cada vez mais estão sen-
sibilizadas para estas temáticas. No ano 
passado fizemos uma peça de teatro so-
bre o lixo no mar e as crianças ficaram 
muito tristes com esta realidade. 
Além de tudo isto, organizamos o Arraial 
Palheiro Solidário, onde contamos com o 
apoio, obviamente, da Câmara Municipal 
do Funchal e da Junta de Freguesia. An-
gariamos fundos para fazer uma via-
gem. No ano passado, por exem-
plo, angariamos fundos no 
verão e viajámos na Páscoa. 
Fomos até o Porto Santo. 



Lara

Renato

Mateus

11

Margarida

Ana



Um conto pArA 
A mAltA…
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Era uma vez um bairro que estava todo sujo de beatas e também de lixo no chão. Esse bairro tinha chichi e cocó em todos os cantos.Os cães e os gatos fazem chichi e cocó nas ruas e os donos não limpam os cocós dos animais. Mas não são só os animais… também as pessoas que lá vivem fazem chichi nas escadas e dizem que são os animais.
As crianças brincam uma com as outras e às vezes brincam com o lixo. Mas às vezes são as crianças que deixam a estrada toda suja, bebem sumos e deitam no chão, comem batata-frita e jogam o saco para o chão e muito mais.Esta história não é imaginação, falamos do nosso bairro.

Sonhamos que este bairro um dia seja limpo, que as pessoas tenham mais higiene, não façam chichi nas escadas e limpem o cocó dos animais. Também gostaríamos que deixassem de fumar ou que deitem as beatas nos cinzeiros ou baldes do lixo.
Não acreditamos que estas mudanças acontecerão e isso é muito mau porque nós pensamos que as pessoas adultas não são capazes disso e nos estão a ensinar mal.Nós não somos obrigados a viver assim.Por favor mudem por nós, por todos, pelo nosso bairro e pelo nosso futuro!!

Beijinhos 

Iara, Lara e Margarida
Centro Comunitário do Palheiro Ferreiro

O CONTO DE 3 MENINAS 
QUE SE SENTIRAM MAL



teAtro pArA 
A mAltA
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Além de peixes e plantas há muito mais que podemos encontrar 

no fundo do mar.

LIXO! PLÁSTICO! MORTE!

A poluição está a matar os nossos oceanos. 

71% do nosso planeta é água e o homem está a polui-la.

Sabias que as aves marinhas morrem devido ao derrame de 

petróleo no mar? Elas ficam coladas e não conseguem voar.

Sabias que o lixo jogado no mar mata? Que muitas tartarugas 

marinhas morrem todos os anos sufocadas por sacos de plástico.

 Sabias que os nossos esgotos vão para o mar e matam 

a vida marinha?

Temos que fazer alguma coisa! Está nas nossas mãos.

A esperança começa em nós!

Todos podemos salvar a natureza, basta que mudemos 

os nossos comportamentos.

A Natureza está na alma

Na alma carregamos a esperança

A esperança faz-nos acreditar

Que é possível a água não sujar.

Vamos todos estender as mãos

Como uma corrente de união

E gritar para todo o Mundo

A água é a nossa salvação!

NO FUNDO DO MAR

Peça de Teatro “No fundo do mar”
ATL Centro Comunitário do Palheiro Ferreiro
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Tentam andar mais a pé e evitam andar tanto de carro e não desperdiçam água.Miguel Freitas, 7 anos

Ensinam as pessoas a reciclar.Ana Sofia, 8 anos

Apanham o lixo do chão. Reutilizam os materiais que podem ou reciclam. Fazem bonecas, tambores e outras coisas...como nós já fizemos no nosso centro.Lara Abreu, 7 anos

Limpam o lixo do chão e deitam nos ecopontos certos: no verde, no azul, no amarelo ou no vermelho. Nélson Gaudêncio, 10 anos

Não fazem incêndios e têm cuidado com as florestas.Iara José, 10 anos

AS noSSAS eStrelAS

Não fazem mal aos animais

 e tentam melhorar os hábitos 

das pessoas no que diz respeito

 à proteção do ambiente.

João Rodrigues, 12 anos

Não deitam lixo no mar 

e não matam os peixes 

porque sabem que os peixes 

são importantes.

Salvador Góis, 7 anos

O que fazem 
os amigos do 
Ambiente?

1515




