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"A HISTÓRIA DA

NOSSA FLORESTA"



No âmbito da Comemoração do Dia

Internacional das Florestas de 2021, o Instituto

das Florestas e Conservação da Natureza, IP-

RAM (IFCN) dinamizará um conjunto de

atividades no  Centro Florestal da Macaronésia,

localizado na Quinta do Santo da Serra.

Este Centro abriu no dia 3 de março e foi criado

com o objetivo de informar e divulgar o trabalho

desenvolvido em prol da floresta do arquipélago

da Madeira, desde a descoberta da ilha até à

atualidade, numa perspetiva de valorização e

conservação dos recursos florestais existentes. 

Constitui um polo informativo e educativo para

os madeirenses, com destaque para a

comunidade educativa escolar, e para os seus

visitantes.

O Centro está localizado no interior da Quinta

do Santo da Serra, um lugar extremamente

aprazível e muito visitado.

Este ano, e dado as medidas implementadas

relativas à pandemia COVID 19, o IFCN

apresenta um conjunto de atividades associadas

ao Centro Florestal da Macaronésia com o

objetivo de celebrar a FLORESTA, neste novo

espaço criado para contar a história da floresta

da Madeira! 

O convite é para vir conhecer a história da

floresta, a história do povo madeirense!
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Refira-se que o Centro conta com um espaço

onde está exposta informação que relata as

principais medidas implementadas em prol da

preservação florestal, numa disposição

cronológica, desde a descoberta da ilha até

aos dias de hoje e conta também com uma sala

preparada para receber pequenos grupos

educativos, no âmbito das ações de educação e

sensibilização ambiental.

Funcionamento: está aberto todos os dias da

semana, das 10 às 17h e é gratuito.

Programa:

Público em geral

No fim-de-semana de 20 e 21 de março (dia

Internacional das Florestas), os visitantes do

Centro serão agraciados com uma planta

(arbusto ou árvore)* nativa ou endémica da

Madeira, para plantarem nas suas casas.

*Os exemplares são limitados ao stock existente.

Grupos de caráter pedagógico

Durante o mês de março (de 15 a 20) será

desenvolvido no Centro Florestal da Macaronésia:

 

- visitas guiadas ao Centro**

- ações de sensibilização sobre a Floresta

- atividades lúdico-pedagógicas nas zonas 
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exteriores (Quinta do Santo).

Os grupos também serão agraciados com uma

planta (arbusto ou árvore)* nativa ou endémica

da Madeira, para plantarem na sua

casa/instituição.

**Os exemplares são limitados ao stock

existente.

** As visitas guiadas ao Centro serão realizadas

com pequenos grupos de participantes (4

pessoas), tendo em conta as medidas de

contingência relativas à COVID 19, em vigor.

Procedimento de marcação:

As Instituições interessadas deverão contactar o

Núcleo dos Dragoeiros das Neves (291 795155 ou

info.ifcn@madeira.gov.pt) para marcar a

atividade pretendida.

Devem indicar os dados da Instituição, do

responsável, a data pretendida, o número de

participantes e idades.

O transporte, seguro e alimentação do grupo é

da responsabilidade da Instituição participante.

NOTA:

Dado o período de contingência do Covid19,

caso seja necessário, esta iniciativa poderá

sofrer alterações.

Nesse caso, o IFCN informará os participantes.
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