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Funchal,cidade limpa

A MALTA
NO CIRCO
MUNDIAL



O que eu queria 
mesmo era andar 
no trapézio…
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AGADOIZÓ

ESTEPILHA

Fomos ao Circo e adoramos! Assistimos a um 
grande espetáculo com muita cor, muitas crianças 
e muita alegria! Até o Estepilha quis fazer de 
palhaço para alegrar a Malta! A magia do Circo 
Mundial continua a contagiar pequenos e graúdos 
e desta vez, foi numa grande festa organizada pelo 
Diário de Notícias! Prometemos mostrar tudo nesta 
que é a última Revista da Malta de 2018. Para o 
ano há mais! 

O Circo Mundial está pela 
sexta vez consecutiva na 
Madeira. Instalado no Cais 8 
do Porto do Funchal, o Circo 
oferece um espetáculo de 
diversão único e que promete 
arrancar muitas gargalhadas. 
Para além dos tradicionais 
palhaços, até o Elvis faz 
parte do cartaz! Há muitos 

malabarismos, ginastas, trapezistas, música e gargalhadas. Estás curioso 
para assistir a um destes espetáculos? Aproveita a oportunidade, pois o 
Circo Mundial está aberto até dia 6 de janeiro!

TOMA 

NOTA!



a MALTA e a
NOS MADEIRA

LEVAM-TE AO CINEMA!

As visitas

da Malta 

dao premios

Sabe mais em malta.dnoticias.pt

Cátia Miranda,
8 anos

(desenho de capa)

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
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Jéssica Pestana,
13 anos

Eu dizia às 
pessoas para 

não deitar lixo 

no chão, limpar 

os recreios da 

escola e ajudar 
os animais.

Ana Sofia, 

11 anos

Não deixava 

ninguém atirar 

lixo ao chão 

e mandava 

dar as roupas 

que já não nos 

servem a quem 

precisasse.

Salvador Marques, 10 anos

Mandava recolher o lixo e 
depois reutilizar e reciclar e não deixava ninguém abandonar os animais.

Mandava as pessoas 
cuidar do ambiente 

porque sabemos que é 
uma coisa que temos 

que fazer, mas a maior 
parte das pessoas 

não fazem, costumam 
atirar lixo ao chão e 

tratam mal os animais 
e abandonam. Eu não 
deixava isso acontecer.

Laura Carlota, 
7 anos

Diogo Fernandes, 

9 anos

Não permitia 

que se 

deitasse 

lixo para o 

chão e não 

deixava fazer 

queimadas 

nas matas.

Se eu
mandaSSe
NO MUNDO



5VAMOS PINTAR

DEscobre as diferençAS
SAO 5



6 GRandeS
ideiaS

Presépio ecoló
gico!

*Trabalhos apresentados no âmbito do concurso 
promovido pela Câmara Municipal do Funchal
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Presépio ecoló
gico!

GRandeSideiaSPresépio ecológico!

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

Sabias que?

Ao longo da cidade existem Ecopontos onde podes colocar o lixo reciclável (papel, cartão, vidro, plástico, metal, pilhas e óleo e gorduras).

É extremamente proibido urinar 
ou defecar em espaços públicos. 
Ao longo da cidade existem vários 
sanitários públicos. 

É obrigatório recolher os 

dejetos dos cães quando 

passeiam na rua. Traz 

sempre contigo um saco 

de plástico, recolhe os 

dejetos e deposita-os no 

contentor do lixo geral.
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Funchal, Cidade Limpa

Sabias que?

Todos nós temos o dever de manter a cidade limpa.

O lixo abandonado fora 

do contentor aumenta a 

proliferação de moscas/ 

mosquitos, ratos, 
baratas que transmitem 

doenças; causa mau 

cheiro e polui a cidade.

O ruído é também uma 
forma de poluição. Evita 
ruídos desnecessários 
(ex. aparelhos com 
som muito elevado; 
buzinadelas; gritos…) e 
respeita o descanso das 
pessoas que habitam na 
cidade.



10 MENSAGENS
PARA A MALTA

Campanha de sensibilização “Lixo no chão, NÃO!”

Sabias que este ano o Departamento de Ambiente lançou a 
campanha de sensibilização “Lixo no chão, NÃO!”  com o objetivo de 
alertar a população em geral, para não deitar o lixo no chão, mas 

sim dentro das papeleiras. Estes pequenos contentores que 
estão instalados em mais de 2.000 pontos de espaços 

públicos, servem para depositarmos os resíduos de 
pequenas dimensões. Todos os dias são produzidas 
muitas toneladas de resíduos que necessitam de 
ser encaminhados para locais onde podem ser 

tratados, valorizados e/ou eliminados de modo a 
proteger o ambiente e a saúde humana e a preservar 

os recursos naturais. A correta gestão dos resíduos é uma 
responsabilidade de todos e começa com pequenas atitudes diárias, 
que fazem toda a diferença.
Manter a Cidade limpa é um dever de todos! Lixo no chão, NÃO!

Idalina Perestrelo
Vereadora com o Pelouro do Ambiente
da Câmara Municipal do Funchal 

MENSAGENS
PARA A MALTA
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MENSAGENS
PARA A MALTA

Uma parceria de sucesso!

Num ápice passaram 52 semanas, um ano com muitas histórias 
contadas e para contar. A parceria entre a Câmara Municipal do Funchal 

e a Malta do Diário foi um sucesso. Através dela, o Departamento de Educação 
e Qualidade de Vida e os seus técnicos chegaram às crianças e jovens do 1º ciclo das 

Escolas do concelho do Funchal. 
A educação ambiental é um foco essencial no nosso dia-a-dia, consideramos ser muito 

importante sensibilizar as nossas crianças e jovens para as questões ambientais, para que 
sejam adultos mais conscientes e com ações amigas do ambiente.

Água, solos, poluição, reduzir, reciclar e reutilizar, agricultura biológica, incêndios florestais, 
avifauna, compostagem, biodiversidade e alterações climáticas foram algumas das 

temáticas abordadas de forma lúdica, mas sempre a plantar a sementinha ecológica.
Que 2019 traga mais dias assim, divertidos e rodeados dos mais novos em prol do 

nosso Planeta, do nosso Ambiente.

Iolanda do Vale Lucas
Diretora do Departamento de Educação

e Qualidade de Vida da CMHF



12 A NOSSA FESTA 
CIRCO MUNDIAL



13A NOSSA FESTA 
CIRCO MUNDIAL



14 TEM A
PALAVRA...

É uma alegria imensa ver as crianças a chegar ao Circo 
com um sorriso tão grande! Satisfaz-nos saber que, se 
calhar, esta é a única oportunidade e a única ocasião 
em que elas podem assistir a este espetáculo nesta 
época que é tão especial e nós, Diário de Notícias, 
podemos dar essa possibilidade. Esta é uma 
iniciativa que certamente continuaremos a ter. Este 
ano e neste evento, contamos com a participação 
de cerca de 400 crianças que aqui vieram buscar 
um bocadinho de alegria e de diversão. Queremos 
mesmo muito potenciar e reforçar estes sorrisos. 
Também queremos que estas crianças sejam felizes 
e que lutem sempre por aquilo que querem ser e por 
aquilo que querem ter! Independentemente de onde se 
vem, a força tem que ser maior e quando a força é maior, não há 
nada e nenhuma razão que nos atrase.

No Circo Mundial, as 
pessoas poderão ver um 
espetáculo decente, de nível 
internacional, com muita 
qualidade e direcionado às 

crianças, com algumas canções 
pelo meio da sessão. Este é um 

espetáculo totalmente diferente 
daqueles que já trouxemos à Ilha da 

Madeira, também porque quisemos 
mudar um pouco, uma vez que o nosso público de 
ano para ano continua a ser o mesmo e, como tal, nós 
mudamos o espetáculo para agradar a toda a gente. 
Tenho de agradecer e elogiar esta iniciativa do Diário 
de Notícias da Madeira em oferecer esta sessão para 
centenas de crianças de toda a Região, ajudando-as a 
ter um dia diferente e a ver um espetáculo que, se calhar, 
de outra forma não teriam oportunidade de ver.

Tatiana Camacho
Departamento de Marketing 
do Diário de Notícias da Madeira

Rui Carvalho
Empresário
Circo Mundial



1515aS noSSaS 
eStRelaS

Gostava de ter um relógio 

de números e que fosse 

vermelho do Benfica! 

 
João Pedro, 7 anos

Gostava de ter um unicórnio 
e de ir à Disneylândia. Lara Martins, 8 anos

Gostava de ir a Lisboa.  
 

Matilde Simão, 11 anos

Quais são os teus desejos de ano novo?

Para o ano quero ir à 
França.

 
Sofia Abreu, 12 anos

Gostava de ter uma viola e 

de ir à Disney. 

Isabela Gonçalves, 6 anos

Gostava de viajar pelo mundo.Ana Sofia, 10 anos

Gostava de ir ao Porto 
Santo porque gosto 

muito de praia. 
Maria João, 10 anos




