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Estamos de volta, mesmo a tempo 
do Euro 2020 e do início do verão! 

Temos muitas sugestões para 
apresentar, coisas divertidas para 

mostrar e ideias para lançar! 

Sol, praia, brincadeiras 
e bola. Se precisarem de 

pilhas para tanta energia, 
cá estou eu! 

Este ano tem sido um pedacinho 
confuso com tudo isto da pandemia. 
Só tenho 8 anos, mas tenho saudades 
de andar a passear, a correr e a andar 
por aí sem máscara. Tenho saudades 
de dar abracinhos e beijinhos à minha 
avozinha, mas compreendo que é 
preciso ter muito cuidado. Estou a 
crescer num mundo que precisa que os 
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Querido Agadoizó,Querido Agadoizó,
Uma carta para a malta 

seres humanos se preocupem mais com 
o ambiente e isto também está ligado 
ao aparecimento das doenças e das 
mudanças. É preciso que as pessoas 
sejam mais responsáveis por tudo aquilo 
que fazem, pois se fazem coisas más, 
então todos nós vamos sofrer com isso. 
Eu e os meus colegas contamos com a 
Malta para ajudar a meter mais juízo 
nas pessoas e mostrar o que se pode 
fazer de bom pelo nosso Planeta Terra!
Catarina Rodrigues
8 anos 



a MALTA e a
NOS MADEIRA

LEVAM-TE AO CINEMA!

As visitas

da Malta 

dao premios

Apoio:

João Diogo Freitas,
7 anos

Sabe mais em malta.dnoticias.pt

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 2 bilhetes aos desenhos ou textos mais bonitos.
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vamos pintar4

Chama-se World in Support 
of ActNow e é uma aplicação 
gratuita que ajuda os 
utilizadores a iniciar uma 
mudança de hábitos para que 
adotem um estilo de vida mais 
sustentável. Criada no âmbito 
da campanha ActNow da Organização 
das Nações Unidas, esta app dá a 

conhecer o impacto dos utilizadores no 
que diz respeito à eletricidade, CO2 ou 
poupança de água.

TOMA 

NOTA!



DEscobreDEscobre  as diferençAS, as diferençAS, SAO 5SAO 5

s
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Nos preparativos para comemorar o Dia 
Mundial da Alimentação, em outubro, 
as Nações Unidas, a FAO e a Fundação 
da ONU uniram-se ao divertido Peter 
Rabbit numa campanha digital para 
encorajar os fãs a serem heróis da 
comida. E como podes ser um herói? É 

simples: escolhe alimentos saudáveis, o 
que faz com que reduzas o desperdício 
de alimentos. Desta forma, estás 
também a respeitar outros heróis da 
comida que trabalham arduamente 
para colocar a comida todos os dias nos 
nossos pratos!

TOMA 

NOTA!
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GRANDES IDEIAS
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Um verão amigo 
do Ambiente!

Sabias que?Sabias que?

Cuidar da praia 
Lembra-te que este é um espaço de 
todos e por isso tem de ser cuidado e 
respeitado. Quando preparares a tua 
mochila para a praia, coloca também 
uns sacos pequenos para que possas 
separar os resíduos produzidos por 
ti, pela tua família ou amigos. 

Poupa água! 
Enquanto esperas que a água do 
duche fique quente, coloca um balde 
por baixo da torneira e aproveita 
essa água fria que corre. Por exem-
plo, podes usar a água que guardas-

te para regar as plantas do jardim. 
Não desperdices! 

A pedalar 

Com o bom tempo, até apetece an-
dar de bicicleta, não é? Opta por dar 
passeios de bicicleta e assim estás 

8



não só a fazer exercício físico, como 
também a usar um meio de trans-
porte amigo do ambiente!

Seca a roupa  
ao ar livre! 

Hoje em dia, qualquer habitação tem 
a sua máquina de lavar e de secar 
roupa, mas em tempo de férias e 
de verão, aproveita e faz com que 
a máquina não seja utilizada tan-
tas vezes. Secar a roupa ao ar livre 
poupa energia e contribui para que 
não sejam emitidos gases com efeito 
de estufa.

Cuidado com a 
floresta! 
No verão, os passeios ao ar livre e os 
acampamentos são sempre os prefe-
ridos da família. Tem em atenção que 
esta é uma época mais seca e, por 
isso, mais suscetível a incêndios. 

Reciclar 
sempre! 

Onde quer que vás, estás sempre 
sujeito a consumir produtos que 
tenham plástico ou até mesmo vidro. 
É importante não esquecer que 
dentro ou fora de casa, a reciclagem 
é obrigatória!

À sombrinha
Quando o sol estiver muito quente, 
abriga-te à sombra refrescante das 
árvores, onde até podes desafiar a 
tua família ou amigos para um deli-
cioso piquenique.  
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Com a escola a terminar e com o 
verão aí a chegar (até rima), tens 
imensas atividades espetaculares 
para fazer durante as tuas férias! E 
sendo a nossa Madeira uma das mais 
bonitas do mundo, que tal desafiares 
os teus pais para vestirem o papel de 
“turistas” e descobrir os encantos da 
nossa Região?
Das praias aos espaços verdes, dos 
museus aos parques, tens muitas 
opções para organizar uma agenda 
cinco estrelas e fazer com que este 
verão seja um dos melhores de 
sempre! 
Em toda a Madeira e Porto Santo 
tens imensos espaços balneares de 
alta qualidade, onde podes fazer 

praia, nadar, brincar e descansar. No 
Funchal, existem várias praias com 
piscinas indicadas para crianças, 
onde não faltam motivos para as 
brincadeiras aquáticas. 
Para além dos jardins fantásticos que 
existem em todos os concelhos e onde 
podes fazer piqueniques e respirar o 
ar puro que te vai ajudar a crescer de 
forma mais saudável, tens ainda as 
nossas serras magníficas, bem como 
os passeios nas levadas que vão fazer 
com que te sintas um verdadeiro 
explorador! 
O verão começa oficialmente a 21 de 
junho e como podes ver, tens muito 
para fazer e para descobrir na nossa 
terra! Aproveita!

10 EU GOSTO 
é do verão!é do verão!



11POEMAS PARA

  para a malta

Sol, praia e mar

é tudo aquilo que eu gosto

para brincar e descansar

até ao fim de agosto. 

Eu gosto mesmo do verão

de passear e de conhecer

sítios que ficam no coração

e em que apetece viver.

Jéssica Rodrigues, 
9 anos

Nas férias escolares
vou dar passeios pela serra
das flores faço colares
e vou tratar da terra.

Cuidar do planeta
é uma importante missão
e a grande meta
é combater a poluição!

Por isso, todos juntos
vamos fazer o que é preciso
usar todos os trunfos 
com cuidado e muito juízo.
André Silva,
11 anos
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Férias na cidade
A Câmara Municipal do Funchal lan-
çou o programa “Faça Férias no Fun-
chal”. Neste período em que a crise 
pandémica ainda não deu tréguas, a 
autarquia, a exemplo do ano passa-
do, incita à população a conhecer o 
município com outros olhos e também 
a apoiar a economia local. Podes 
tirar várias ideias para conhecer o 
nosso Funchal no roteiro que está 
disponível para consulta em:  https://
www.cm-funchal.pt/images/pdfs/
F%c3%89RIAS_NO_FUNCHAL.pdf

Bandeiras azuis
O nosso Funchal está de parabéns! 
As nossas praias são tão boas que 
o município recebeu cinco bandei-
ras azuis para esta época balnear. 
Quatro das praias são geridas pela 
Frente MarFunchal, nomeadamen-
te a Praia Formosa, os complexos 
balneares da Ponta Gorda, Lido, e 

da Barreirinha. A quinta bandeira 
pertence a um complexo privado, que 
é o Clube Naval do Funchal.

Cidadania Ambiental
O Largo da Restauração, no Fun-
chal, transformou-se no palco da 
exposição “Todos juntos por mais 
Cidadania Ambiental”. Uma iniciativa 
que marcou o arranque da edição 
2021 da Semana do Ambiente e 
que terminou no passado dia 8. No 
âmbito desta semana, foram recolhi-
dos um total de 28.168 Kg resíduos 
recicláveis, distribuídos por 14.385 
Kg de papel/cartão(51%), 13.052 Kg 
de embalagens de plástico e metal 
(46%) e 731 kg de vidro de embala-
gem (3%). Participaram neste projeto 
diversos estabelecimentos de ensino: 
Escola B123/PE Bartolomeu Peres-
trelo; Escola B23 Dr. Horácio Bento 
de Gouveia; Escola Básica com PE 
Santo António e Curral das Freiras; 
Escola B23 dos Louros; Escola B23 
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Dr. Eduardo Brazão de Castro; Es-
cola Básica e Secundária Gonçalves 
Zarco; Escola Básica e Secundária 
Dr. Ângelo Augusto da Silva; Escola 
Secundária Francisco Franco; e a 
Escola Secundária Jaime Moniz.

Papeleiras 
inteligentes 

Dentro em breve, o Funchal vai ter 21 
papeleiras inteligentes em 7 pontos 
do concelho, divididos pelas fregue-
sias de São Martinho, Sé e Santa 
Maria Maior. Estes equipamentos 
possuem uma capacidade de arma-
zenamento oito vezes superior aos 
contentores convencionais e, 

devido ao sistema de compactação 
automático movido a energia solar, 
permitirão fazer uma melhor gestão 
e planeamento da recolha seletiva 
que é realizada pelo município. Os 
locais de implantação são os se-
guintes: Jardins do Lido, Avenida Sá 
Carneiro, Avenida do Mar (entrada 
do Cais), Avenida Arriaga (junto ao 
Teatro Municipal e junto à Caixa 
Geral de Depósitos), Rua Dr. Fernão 
de Ornelas e Rua D. Carlos I (junto ao 
teleférico).

Concurso do Museu

Termina a 9 de agosto o Biodetalhe, 
o concurso lançado pelo Museu de 
História Natural do Funchal, cujo ob-
jetivo é promover a interação online 
do público com o Museu e simulta-
neamente dar a conhecer algumas 
espécies da flora e fauna do nosso 
Arquipélago. Este concurso pode ser 
seguido a par e passo na página de 
Facebook do Museu, onde todas as 
semanas é feita uma publicação com 
1 fotografia e 3 pistas para que os 
interessados identifiquem o organis-
mo a que corresponde a fotografia, 
indicando o seu nome científico.
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João Diogo Freitas, 7 anos
Gustavo Silva, 10 anos

Raquel Eliana, 
5 anos
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Eduarda Castro, 6 anos

Sofia Carina, 5 anos

João Diogo Freitas, 7 anos

Raquel Eliana, 
5 anos




