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Alimentação Alimentação saudávelsaudável

saborosa saborosa e e impecável! impecável! 

ESTA REVISTA FAZ PARTE INTEGRANTE DO DIÁRIO DE NOTÍCIAS E NÃO PODE SER VENDIDA SEPARADAMENTE.
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A Malta do Bem está
de volta com mais uma

Revista cheia de novidades!
Esta semana falamos de 
cinema e de alimentação 

saudável! 

Eu devia era estar
no cinema! 

Sou uma estrela! 

Estamos no Outono e gosto muito de 
passear pelos jardins do Funchal, ver 
as flores, brincar e ver as folhas das 
árvores a colorir o chão feito de relva. É 
uma época mágica!

Matilde Franco, 8 anos 
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Uma carta para a malta 
Estepilha e Agadoizó,Estepilha e Agadoizó,



a MALTA e a
NOS MADEIRA

LEVAM-TE AO CINEMA!

As visitas

da Malta 

dao premios

Apoio:

Maria Leonor
Moreira Rodrigues, 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 pintar

DEscobreDEscobre  as diferençAS, as diferençAS, SAO 5SAO 5

s
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O Centro de Química da 
Universidade da Madeira 
promove, nos próximos dias 
24 e 25 de novembro o evento 
“A Química é Divertida”. A 
participação, gratuita, vai estar 
limitada a grupos escolares do 3º 
ciclo e secundário. É necessária 
inscrição prévia até o dia 22 de 
novembro através do formulário 
que podes encontrar aqui: http://
www3.uma.pt//quimicadivertida
O projeto A QUÍMICA É 
DIVERTIDA tem o objetivo geral 
de divulgar e promover a cultura 
científica nas áreas da Química e 

da Bioquímica e, em particular, de fomentar o interesse 
dos jovens pelo seu estudo. 

Realiza-se este mês de novembro,
em São Martinho, a XXI Edição
do Campeonato de Ornitologia
da Madeira e a quinta edição
Exóticos do Atlântico! Promovido
pela Associação Ornitológica
da Madeira, o evento decorre
a 12 de novembro, a partir das 
19h00, nas instalações do Centro 
Cívico de São Martinho. 

TOMA 

NOTA!
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No próximo dia 8 de novembro 
assinala-se o Dia Europeu da 
Alimentação e da Cozinha Saudáveis 
nos Estados membros da União 
Europeia. Fica a saber que esta data 
foi criada pela Comissão Europeia e 
pretende reforçar a importância de 
se fazer uma alimentação saudável 
associada, obviamente, ao exercício 
físico, por forma a abrandar o 
crescimento da obesidade infantil na 
Europa.
Como todos nós sabemos, é na infância 
que se forma o nosso padrão alimentar 
e consequentemente o nosso estilo 

de vida, logo é fundamental que se 
adotem hábitos saudáveis em tenra 
idade que possam garantir mais saúde 
e bem-estar e consequentemente uma 
melhor qualidade de vida.
Assim sendo, é importante que se 
perceba que apostar cada vez mais 
numa dieta equilibrada e variada, 
que passa pelo consumo de legumes, 
cereais, fruta e peixe é uma mais-
valia para o nosso bem-estar físico e 
psicológico.
Além disso, evitar os alimentos 
processados ou até mesmo os 
açúcares, as gorduras e o sal em 

Dia Europeu da Alimentação 

e da Cozinha Saudáveis
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excesso e preferir os grelhados ou 
cozidos em vez dos fritos, são boas 
opções para quem pretende comer de 
forma mais saudável e ganhar mais 
energia para as actividades do dia-a-
dia e, claro, evitar os refrigerantes e 
consumir muita água, são sempre as 

escolhas mais acertadas.
A juntar a isso, a prática de exercício 
físico é fundamental, porque além 
de ajudar a controlar o peso, vai 
também ajudar a fortalecer o sistema 
imunológico, prevenindo certas 
doenças.



GRANDES IDEIAS8
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Alimentação e 
Cozinha Saudáveis

Sabias que?Sabias que?

Desde 2008 até 2019 a prevalência 
de excesso de peso nas crianças em 
Portugal diminui 8,3%.

Uma em cada três crianças tem 
excesso de peso. A obesidade é uma 
das doenças mais incidentes na 
infância.
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 Uma alimentação pouco saudável 
e a redução da prática de exercício 
físico são alguns dos factores res-
ponsáveis pela obesidade.

A Organização Mundial de Saúde 
considera que a obesidade infantil 
é considerada um dos mais sérios 
desafios de saúde pública em pleno 
século XXI.

É importante evitar o sedentarismo. 
Brincadeiras ao ar livre podem ser 
uma boa opção, tais como andar de 
bicicleta, planear jogos e caminha-
das com a família. 

A prática regular de exercício físico 
ajuda a prevenir e a reverter casos 
de obesidade infantil.

O exercício associado a uma alimen-
tação saudável, rica em vitaminas e 
minerais, diminui o risco de doenças 
crónicas, previne 
doenças infe-
ciosas, melhora 
o rendimento, a 
concentração, a 
boa disposição e 
a qualidade do 
sono.
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Inspirando milhões de pessoas em 
todo o mundo, a chamada Sétima 
Arte continua a maravilhar as 
pessoas de todos os países 
naquela que é a magia do Cinema!
Por isso, comemorou-se a 5 de 
novembro o Dia Mundial do Cinema. 
Uma data alusiva ao aniversário da 
primeira sessão pública do 
cinematógrafo dos Lumière, 

pois foi a 5 de novembro de 1895 
que em Paris teve lugar a primeira 
sessão pública de cinema 
organizada pelos irmãos Auguste e 
Louis Lumière. 
Utilizando um aparelho chamado 
de cinematógrafo, as imagens em 
movimento foram projetadas numa 
tela gigante para cerca de 30 
espetadores.

Cinema,
a sétima
arte!
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E de Machico, a Maria 
Leonor Moreira 
Rodrigues, 
de 7 anos, enviou-nos 
alguns dos seus 
desenhos 
especialmente dedicados 
ao Agadoizó e ao 
Estepilha! 
Parabéns, Leonor!

A MINHA
ARTE



14 NOTICIAS
DA MALTA!

Foi no dia 16 de outubro que teve 
lugar, no Polo de Leitura da Pentea-
da, a segunda viagem em família 
pelo mundo das histórias. Desta vez, 
foram dez as famílias que aceitaram 
o convite da Câmara Municipal do 
Funchal para embarcar nesta jor-
nada. Entraram com as suas baga-
gens de mão repletas de alegria e 
vontade de ouvir histórias e saíram 
com as malas repletas de desafios 
que têm apenas um objetivo: provar 
que ler em família pode ser diverti-
do! A viagem será repetida no pró-

Histórias em Família

ximo dia 20 de novembro e podes 
fazer a reserva através do seguinte 
link:https://forms.gle/V7YNuUNv-
Z4e1vqEKA

Município do Ano 
Numa coorganização da Universi-
dade do Minho, através da platafor-
ma UM-Cidades e da Câmara Mu-
nicipal do Funchal, o Funchal recebe 
no dia 02 de Dezembro a cerimónia 
de entrega dos Prémios Municípios 
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do Ano, no Teatro Municipal Bal-
tazar Dias. A sétima edição desta 
iniciativa conta com 27 municípios 
nomeados, em várias categorias e 
também para o prémio mais impor-
tante, o de município do ano. Esta 
edição contou com 44 candidaturas 
de todo o país, incluindo Regiões 
Autónomas, sendo que estão no-
meados projectos de 27 municípios 
para nove categorias regionais, 
para a intermunicipal e ainda para o 
grande prémio.

Un Poco Loco 
A Câmara Municipal do Funchal 
promoveu, no final de outubro, o 
espetáculo infantil “Un Poco Loco”. O 
espetáculo, que decorreu no Parque 
de Santa Catarina, foi apresentado 
pelo grupo Mariachi México Madei-
ra. A criação do guião foi da autoria 

do ator Pedro Araújo Santos e foi 
baseado nas músicas do filme da 
Pixar COCO, com muita alegra e 
diversão, com uma assistência de 
mais de 120 pessoas.

Feira do Livro
A 47ª Edição da Feira do Livro 
realiza-se entre os dias 12 e 21 de 
novembro voltando à Placa Central 
da Avenida Arriaga, entre as 10:00 
e as 21:00. A edição deste ano pre-
parou uma homenagem ao escritor 
José Saramago, que coincide com o 
aniversário do nascimento do Pré-
mio Nobel da Literatura, que com-
pletaria 99 anos no próximo dia 16 
de novembro. O Funchal será uma 
das primeiras cidades a associar-se 
às Comemorações do Centenário de 
José Saramago.




