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A MAltA nAFAntAsiA de nAtAl

O
s P

resEpios EcolOgico
s

do Funchal

ReutilizAR pARA

o AMbiente AjudAR!



A Malta viveu uma verdadeira “Fantasia de Natal” 
no Centro de Congressos da Madeira. Brincámos 
muito com o Mickey e com outros amiguinhos 
que se juntaram para ver o grande concerto 
organizado pelo Diário de Notícias da Madeira, 
pela Associação Notas e Sinfonias Atlânticas e 
Orquestra Clássica da Madeira, com a produção 
da Yellow Star Company. Foram duas sessões 
maravilhosas e até o Estepilha deixou-se encantar 
pelas músicas fantásticas da “Fantasia de Natal”.

A minha fantasia 
de Natal é estar 
enfeitado com uma 
gambiarra!
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FICHA TÉCNICA:

Capa: Associação Olho.te 

Artista: Sara Abreu

Arte: Pedro Vieira

Ilustração: Eder Luís

Redação: Arteleia

Publicidade: comercial@dnoticias.pt

ESTEPILHA

AGADOIZÓ

O concerto “Fantasia de Natal” vai regressar 
em 2019 para a sua quinta edição! A 
garantia foi dada depois do sucesso que 
marcou as duas sessões realizadas a 15 
de dezembro, onde a música e a magia 
encheram o auditório do Centro de 
Congressos da Madeira. Centenas de 

pessoas ouviram temas tão conhecidos como “White Christmas”, “Silent 
Night” e muitas outras que fizeram as delícias de pequenos e graúdos. O 
concerto da Orquestra Clássica, teve a direção do maestro Luís Andrade com 
atuações do cantor Miguel Pires e do Coro Infantil da Direção de Serviços de 
Educação Artística e Multimédia da Madeira.

TOMA 

NOTA!



a MALTA e a
NOS MADEIRA

LEVAM-TE AO CINEMA!

As visitas

da Malta 

dao premios

Sabe mais em malta.dnoticias.pt

Sara Abreu (Capa)Martim Rodrigo

Quando a Malta fizer a festa na tua escola, clube ou associação, participa 
na rúbrica A MINHA ARTE, esmera-te e vai ao cinema com a NOS Madeira.

Oferecemos 4 bilhetes aos desenhos ou textos mais bonitos.

Apoio:

33

ESTEPILHA
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Sara Francisca,
7 anos

Mandava 
as pessoas 
limpar as 

serras. Não podia haver lixo por lado 
nenhum.

Martim Abreu, 
6 anos

Mandava limpar 

a sujidade que 

anda por aí e 
fazer coisas 

bonitas com as 

coisas que já 
não se usa.

Leonor Agrela, 
7 anos

Não deixava 
ninguém fumar 

porque as pessoas 
que fumam deitam 

as beatas para 
o chão e pode 

provocar incêndios.

Não deixava deitar 
lixo no chão, tinham 

que deitar no caixote 

do lixo e não deixava 
ninguém fumar 

porque fumar faz 
cancro. Mandava 

também dar o que 
não precisamos 
às pessoas que 

realmente precisam.Leonor Lobo, 
9 anos

Vitória Gouveia, 

6 anos

Mandava as 

pessoas deitar 

o lixo nos 

baldes certos. 

Há baldes de 

várias cores 

para cada tipo 

de lixo.

se eu MAndAsse

NO MUNDO



5EMOJIS
PARA A MALTA

*Trabalhos das crianças da Associaão Olho.te com a supervisão do 
seu presidente, Hugo Castro de Andrade
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vAMos
pintAR



7DEscobre as
diferençAS

SAO 5

TOMA 

NOTA!

O Natal é sem dúvida uma época especial. Além de se celebrar o nascimento de 
Jesus Cristo escolhe-se também esta altura do ano para reunir as famílias e os 
amigos mais chegados ao redor da mesa e partilhar momentos únicos com aqueles 
que mais amamos. Antes da ceia de Natal é claro que a preocupação é decorar a 
árvore de natal, fazer o presépio, trocar presentes e confecionar os pratos típicos, 
mas alguma vez paraste para pensar no significado das coisas ou quando é que 
alguns destes costumes começaram? Então nós explicamos: A estrela que tanto 
estamos habituados a ver no cimo das árvores de  natal representa a 
proteção divina e a orientação divina, pois segundo a bíblia foi 
uma estrela que conduziu os três Reis Magos até Jerusalém 
para dar as boas vindas ao menino nascido. As bolas coloridas que 
colocamos no pinheiro representam os frutos das árvores.
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REUTILIZAR no Natal pode ser uma forma divertida 

de promover o verdadeiro espírito natalício. Reunir 

a família para a elaboração de decorações, postais 

ou presentes feitos através do aproveitamento de 

resíduos como tubos do rolo de papel, rolhas, teci-

dos, caixas de ovos, cápsulas de café, garrafas de 

plástico… de elementos da natureza (ramos, pinhas, 

folhas, pedras…), da reutilização das decorações 

antigas ou da criação de decorações comestíveis, 

pode ser muito gratificante.

O Natal é uma época mágica repleta de muita 

partilha, mas também de consumo excessivo, por 

isso devemos repensar alguns dos nossos hábitos 

natalícios. Tornar o nosso Natal mais sustentável 

é muito simples, bastam simples gestos como 

guardar o papel de embrulho, laços e etiquetas e 

reutilizar noutras ocasiões; evitar ter as luzes dec-

orativas sempre ligadas; evitar utilizar louça des-

cartável nas refeições; comprar decorações mais 

robustas que possam ser utilizadas durante vários 

anos…

REPENSAR a forma como vivenciamos esta época, 

de modo a REDUZIR a quantidade de produtos que 

adquirimos e, consequentemente a quantidade de 

resíduos que produzimos, traz benefícios ambien-

tais, mas também económicos.

Reutilizar no Natal 
Sabias que?

Cátia Freitas
Técnica do Departamento de 

Educação e Qualidade de Vida 

da CMF



9mensagem
de natal

Vem aí o Natal! E eu, tal como vocês, adoro o Natal. Não, 
claro que não é pelas prendas. É pelo convívio, é por juntar a 
família, é por ver a nossa cidade iluminada, é pela magia do 

Natal.
Mas este Natal eu gostava que fosse diferente. Gostava que 
fosse um Natal Ambiental. O nosso planeta também merece 
uma prenda e cabe-nos a nós todos dar-lhe ações amigas 

do ambiente. Vamos todos pôr em prática a política dos 
três R’s: reduzir, reutilizar e reciclar. Tenho aqui umas dicas: 
por exemplo, vamos reduzir a quantidade de embalagens 

nas prendas de natal, vamos reutilizar materiais e construir 
novos brinquedos, vamos reciclar o papel dos presentes. E 

vocês? Que ideias têm para fazermos deste Natal um Natal 
Ambiental?

Temos de cuidar da nossa “casa” no Natal e durante todo o 
ano.

Precisamos da ajuda de todos para manter o Funchal assim, 
uma cidade limpa! O melhor presente que podemos dar e 

receber é que todas as crianças cresçam felizes e saudáveis 
num Funchal amigo do Ambiente.

Este é o desafio de Natal que eu tenho para vós, por uma 
Cidade Educadora. E como se pode perceber, com a ajuda 

de todos não é uma tarefa difícil.
Que os vossos desejos de Natal sejam realizados! Aprove-
item muito para brincar e estar com a família e os amigos! 

Feliz Natal!

Madalena Nunes
Vereadora da Câmara Municipal 

do Funchal



10 GRAndes
ideiAs

*Trabalhos apresentados no âmbito do concurso promovido pela 
Câmara Municipal do Funchal

Presépio ecoló
gico!

GRAndes
ideiAs

Presépio ecoló
gico!
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Presépio ecoló
gico!

GRAndes
ideiAs

Presépio ecoló
gico!



12
A NOSSA FESTA



13TEM A
PALAVRA...

Este é o quarto ano que organizamos um Concerto com a Orquestra Clássica da Madeira e tem sido um sucesso. Temos tentado melhorar e trazer experiências novas. É também função do Diário trazer à nossa Região um pouco mais de cultura de qualidade, música e muitos outros eventos. Enquanto marca, sentimos mesmo essa responsabilidade.  Este ano contamos com o apoio importante da MEO que nos ajudou a abrilhantar ainda mais este espetáculo que teve a excelente produção da e com a produção da Yellow Star Company. É claramente um ano em que se presenteia o público com um espetáculo de muita qualidade, ao nível do que se faz de melhor lá fora e verdade seja dita que não ficamos nada atrás. Temos músicos madeirenses de muita qualidade. O Diário de Notícias está plenamente satisfeito e a nossa equipa já estamos a preparar o concerto do próximo ano!

Carlos Perneta, 
Diretor de Marketing 

do Diário de Notícias da Madeira

Este espetáculo tem vindo a ser preparado ao 

longo de vários meses. Naturalmente os dias vão 

se aproximando e nós vamos  afunilando com os 

pormenores. Basta ver que são 50 a 60 músicas 

e estamos a falar de cento e muitas pessoas 

envolvidas neste projeto. Tem sido um grande 

desafio, mas o resultado está à vista, pois as 

pessoas gostaram muito. É um espetáculo mágico, 

onde temos a oportunidade de presentear as 

pessoas com um música, vozes, instrumentos e 

luz.  As crianças ficam deliciadas desde logo pelo 

impacto visual que preparamos. Para muitas 

crianças, esta é a primeira vez que têm contato 

com a música clássica e instrumentos tocados ao 

vivo e isto é verdadeiramente mágico! O Diário de 

Notícias com um espetáculo destes está a formar 

público, está a formar crianças para o mundo 

da música. Como mensagem de Natal, gostava 

que as crianças e os adultos, em geral, tenham a 

oportunidade de assistir a muitos espetáculos em 

2019, pois a cultura não e só para encher a boca. A 

cultura enche a alma!

Paulo Sousa, 
Encenador de Teatro

e Espetáculos Musicais



14 As nossAs 
estRelAs

Um unicórnio!

Ana Francisca Correia

Pedi um monopólio, o Slime, uma bola que se transforma em disco e uma bola de saltar. 
 

Marco Afonso

Pedi um Slime e pedi 

para poder viajar 

para um lugar novo e 

diferente. 

Isabel da Silva

O que é que pe
diste ao Pai Natal?



1515As nossAs 
estRelAs

Gostava muito de ter uma 

cozinha da Barbie. 
 

Eva Lara

Pedi uma pistola de água, 
uma bola e um animal de 

estimação. Queria muito ter um cão. 
David Mantero

Pedi uma bateria porque quero ter 
uma banda. Já tenho um microfone 
e uma viola do Spiderman. Gosto de 

cantar as músicas do Benfica! 
 

Samuel Oliveira

O que é que pediste ao Pai Natal?




