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O Núcleo dos 

Dragoeiros das Neves 
 
A área do Núcleo dos 

Dragoeiros das Neves foi 

adquirida pelo Governo 

Regional, de modo a 

assegurar a perenidade de 

um notável grupo de 

dragoeiros centenários e 

salvaguardar para o futuro 

este património tão valioso. 

 

Para além do Núcleo de 

Dragoeiros centenários 

existe um jardim com 

vegetação indígena do 

litoral da Madeira, com 

alguns exemplares 

endémicos da Madeira e 

do arquipélago.  

 

Esta vegetação foi 

plantada por ser 

característica da área de 

ocorrência dos dragoeiros 

e para criar uma faixa de 

proteção aos mesmos que 

ali vivem! 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atividades Propostas: 

 

As atividades propostas estão dirigidas para os 

grupos de população “Sénior” (ex: Centros de Dia, 

Universidade Sénior) e pretende dar a conhecer 

algumas áreas protegidas da RAM através de visitas 

guiadas, palestras e exposições itinerantes.  

 

Objetivos: 

As atividades são desenvolvidas por técnicos do 

Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-

RAM, ao longo de todo o ano, com o intuito de informar/ 

sensibilizar/ divulgar a população sobre o património 

natural e cultural do arquipélago. Acreditamos que 

através destas ações educativas, criamos potencial para 

termos uma comunidade mais informada e 

consequentemente mais responsabilizada e 

participativa. 

 

Para tal, estão definidas e estruturadas algumas 

atividades que abordam as áreas protegidas do 

arquipélago da Madeira e os projetos de conservação 

desenvolvidos nas mesmas. No entanto, estamos 

recetivos a novas sugestões e ideias, de modo a que 

todos juntos possamos desenvolver um trabalho cada 

vez melhor em prol da conservação da Biodiversidade! 
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PALESTRAS 

Palestras ou “aulas informais” alusivas às áreas 

protegidas e a projetos de conservação de espécies 

de animais e plantas.  

Duração: 40 minutos  

Material necessário: computador e projetor  

 

Grupo: máximo 50 a 60 elementos, do mesmo ano letivo ou conjuntamente com 

elementos do ano letivo seguinte.  

 

Temas: 

 

• Levadas da Madeira a Património Mundial da UNESCO 

• A minha pegada na Selvagem Pequena  

• As Florestas da Madeira 

• As montanhas da Madeira – Life Maciço Montanhoso 

• Áreas Protegidas na RAM  

• As Plantas Invasoras  

• Biodiversidade Insular  

• Fauna Marinha das Áreas Protegidas da Madeira  

• Floresta Laurissilva – Património Mundial Natural  

• Madeira Life Lobo-marinho 

• Ponta de São Lourenço e Ilhas Desertas – Projeto Life Recover 

• Projeto Eco Compatível – Eco Cartas 

• Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo  

• Reserva Natural das Ilhas Desertas  

• Reserva Natural das Ilhas Selvagens  

• Reservas Marinhas da RAM  

• As “Freiras” do Arquipélago da Madeira 

• Como prevenir os Incêndios Florestais 
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EXPOSIÇÕES ITINERANTES 

Os temas das Exposições Itinerantes disponíveis são: 

 

• Benefícios da conservação da natureza e biodiversidade 

• Desertinha* 

• Eco Compatível* 

• Gestão e Conservação da Laurissilva 

• Laurissilva da Madeira 

• Lobo-marinho 

• Parque Natural da Madeira 

• Ponta de São Lourenço 

• Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo 

• Reserva Natural das Ilhas Desertas 

• Reserva Natural das Ilhas Selvagens 

• SOS – Freira do Bugio 

• Vida marinha* 

• Life Recover Natura 

• Life Maciço Montanhoso 

 

*Exposições produzidas em placas de pvc de pvc / k-line (tipo quadros) que são 

montadas em cavaletes de madeira (não podem ser afixadas). 

 

Duração da exposição: Estas exposições são montadas em espaços fechados e 

poderão permanecer na vossa instituição por um período de 1 a 2 semanas. As 

montagens ocorrem na 2ºfeira ou 3ªfeira com desmontagem na 6ªfeira. 

 

Nota: Existe um termo de responsabilidade a ser preenchido pela entidade solicitadora.  

Pede-se o apoio de 1 ou 2 funcionários da entidade solicitadora, para o transporte do 

material, no momento da montagem e desmontagem da exposição. 

Ao solicitarem a exposição refiram as particularidades do local onde ficará exposta, 

para estudarmos a viabilidade da mesma. 

  

As exposições são em 

sistema roll-up o que 

facilita o seu transporte e 

montagem. Também 

dispomos de uma 

exposição estilo catavento 
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Visita de estudo à Floresta 

Laurissilva – Percurso dos 

Balcões 

 

 

 

VISITAS DE ESTUDO 

Estas “aulas no campo” são sempre acompanhadas por 

técnicos do IFCN e dão a conhecer os mais variados 

aspetos da fauna, flora, geologia, entre outros, das 

diferentes áreas, nomeadamente:  

 

 Reserva Natural do Sítio da Rocha do Navio  

 (5ªfeira de manhã) 
 

 Núcleo dos Dragoeiros das Neves, São Gonçalo 

 (manhã ou tarde)  
 

 Centro Freira-da-Madeira/Dr. Rui Silva, no Areeiro  

 (manhã ou tarde)  
 

 Jardim Botânico da Madeira – Eng. Rui Vieira  

 (4ªfeira de manhã ou tarde)  
 

 Quinta do Santo da Serra 

 (5ªfeira de manhã ou tarde nos meses de 

outubro, novembro, maio e junho) 
 

 Parque Florestal do Ribeiro Frio 

 (5ªfeira de manhã ou tarde nos meses de 

outubro, novembro, maio e junho) 
 

 Parque Florestal do Chão dos Louros 

 (5ªfeira de manhã nos meses de maio e 

junho) 
 

 

 Parque Florestal do Pico das Pedras - Queimadas 

 (5ªfeira de manhã ou tarde nos meses de 

maio a junho/julho) 
 

 Parque Florestal do Montado do Pereiro 

 (5ªfeira de manhã ou tarde nos meses de 

outubro e novembro e de março a junho) 

 

Nota: A alimentação, seguro e transporte são por conta da 

instituição solicitadora. 
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Núcleo de Dragoeiro  

 

 

 

Reserva Natural do Sítio da Rocha do Navio 

(5ª feira de manhã)  

 

 

A visita à Reserva Natural da Rocha do Navio é efetuada à 

5ªfeira de manhã e implica a utilização do teleférico que tem 

custo associado por pessoa (a pagar no teleférico – Câmara 

Municipal de Santana). 

Esta área protegida também pertence à Rede da Biosfera, e nesta visita é possível 

efetuar o percurso dos Zimbreiros, ao longo do qual existem placas interpretativas. 

O programa prevê a concentração do grupo em Santana junto ao teleférico até às 9.30 

(ou hora a combinar); a descida de Teleférico e acompanhamento no trilho 

interpretativo até ao Centro de receção da Biosfera/Rocha do Navio; uma explicação 

oral sobre a área protegida; e uma pequena visita guiada pelo percurso interpretativo 

da Fajã da Rocha do Navio com intuito de mostrar a vertente humana e cultural 

existente no local. A subida é feita no teleférico pelas 12 horas (ou hora a combinar). 

Duração da atividade: 2-2,30horas. 

 

Núcleo dos Dragoeiros das Neves (manhã ou tarde)  
 

Programa da visita:  

Receção no Núcleo dos Dragoeiros das Neves, São Gonçalo;  

Visita guiada ao jardim (núcleo dos Dragoeiros e plantas indígenas e endémicas da 

Madeira);  

Lanche (por conta dos próprios) no jardim.  

Duração da atividade: 2 horas  
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Centro de Freira-da-Madeira/Dr. Rui Silva, no Areeiro (manhã ou tarde) 

 

Esta visita é efetuada à 3ª e 5ª feira. Prevê a concentração 

do grupo pelas 10h ou 14,30h no Centro Freira-da-

Madeira/Dr. Rui Silva no Areeiro; receção de boas-vindas 

pelos Vigilantes da Natureza; visita e apresentação do 

Centro; breve apresentação sobre a Freira-da-Madeira e o 

trabalho de conservação desenvolvido até à data.  

 

Depois poderão fazer um percurso pedestre pela Vereda do Areeiro até ao miradouro 

do Ninho-da-Manta onde poderão observar in loco, o trabalho de campo desenvolvido 

em prol desta ave. Regresso pelo mesmo percurso. Levar boné, protetor solar, água, 

calçado e vestuário adequado.  

 

Duração da atividade: 2-2,30h. 

 

 

Jardim Botânico da Madeira – Engª Rui Vieira  

(manhã às 9,30h ou tarde às 14,30h)  

 

Esta visita é realizada à 4ªfeira durante todo o ano. 

 

Estas “aulas no campo dentro da cidade” são sempre 

acompanhadas por técnicos do IFCN e dão a conhecer 

os mais variados aspetos da diversidade de flora do 

Mundo, sua origem e seus usos, no interior de uma bela Quinta madeirense. É um lugar 

para desfrutar da beleza e diversidade das plantas, quer da Madeira quer de outras 

partes do planeta, com uma privilegiada vista sobre o Funchal. É uma visita “obrigatória” 

para todo o aluno madeirense! 

 

A concentração do grupo é na entrada da Quinta. Após uma receção e introdução, o 

percurso é iniciado ao longo das diferentes áreas temáticas do jardim.  
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Quinta do Santo da Serra  

(manhã às 10h ou tarde às 14,30h)  
 

Esta visita realizada à 5ºfeira, nos meses de outubro, 

novembro, maio e junho. 

 

Estas “aulas no campo” são sempre acompanhadas por 

técnicos do IFCN e dão a conhecer os mais variados aspetos da fauna, flora, uso e 

usufruto da floresta. É um percurso que adquire especial interesse na altura outonal 

devido à diversidade de cores na natureza. 

 

A concentração do grupo é na entrada da Quinta. Após uma receção e introdução, o 

percurso é iniciado ao longo do percurso temático dentro da Quinta. 

 

Parque Florestal do Ribeiro Frio - Laurissilva (manhã ou 

tarde)  

 Esta visita é realizada à 5ºfeira, nos meses de outubro, 

novembro, e de março a junho.  

 

Estas “aulas no campo” são sempre acompanhadas por 

técnicos do IFCN e dão a conhecer os mais variados aspetos da fauna, flora, uso e 

usufruto da floresta nativa, Laurissilva. 

 

Esta visita prevê a concentração do grupo no Ribeiro Frio, pelas 10 h ou pelas 14,30 h 

junto ao Posto Florestal do Ribeiro Frio.  

 

Existem 3 opções de atividade:  

 

Opção A: Parque Florestal + posto aquícola 
 

                                   

Opção B: Balcões + posto aquícola  
   

                                                       

Opção C: Parque Florestal ou Posto aquícola ou Balcões  

 

Duração da atividade: entre 1h-a 2,30h consoante a opção da atividade escolhida 
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Parque Florestal do Chão dos Louros (São Vicente) - Laurissilva (manhã)  

Esta visita é realizada à 5ºfeira, de maio a junho. 

 

Estas “aulas no campo” são sempre acompanhadas por 

técnicos do IFCN e dão a conhecer os mais variados aspetos 

da fauna, flora, uso e usufruto da floresta nativa, Laurissilva. 

 

Esta visita prevê a concentração do grupo no Chão dos Louros, junto ao 

estacionamento, pelas 10 h. Após uma receção e introdução, o percurso é iniciado ao 

longo de um trilho no Parque Florestal. Tem a duração de 1,30h. 

 

Parque Florestal do Pico das Pedras-Queimadas - 

Laurissilva  

(manhã às 10h ou tarde às 14,30h)  
 

Esta visita é realizada à 5ºfeira, de maio a junho/julho. 

 

Estas “aulas no campo” são sempre acompanhadas por 

técnicos do IFCN e dão a conhecer os mais variados aspetos da fauna, flora, uso e 

usufruto da floresta nativa, Laurissilva. 

 

Esta visita prevê a concentração do grupo no Pico das Pedras, junto à área de lazer, 

pelas 10 h ou 14,30h. Após uma receção e introdução, o percurso é iniciado ao longo de 

um trilho no Parque Florestal até às Queimadas. Tem a duração de 1,30h. 

Podem regressar pelo mesmo percurso até ao ponto de origem ou ficar nas Queimadas.  

 

Parque Florestal do Montado do Pereiro - floresta mista 

(manhã às 10h ou tarde às 14,30h)  
 

Esta visita é realizada à 5ºfeira, nos meses de outubro, 

novembro, março e junho. 

 

Estas “aulas no campo” são sempre acompanhadas por técnicos do IFCN e dão a 

conhecer os mais variados aspetos da fauna, flora, uso e usufruto da floresta. É um 

percurso que adquire especial interesse na altura outonal devido à diversidade de cores 

na natureza. 
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Participe no passatempo 

mensal que baseia-se na 

criação de frases 

 

 

Os participantes são convidados a explorar os 5 sentidos dos participantes em perfeita 

harmonia com a Natureza. 

 

Esta visita prevê um percurso interpretativo (1.30h) com início no portão Norte até ao 

parque de pic-nic, sendo a concentração do grupo no portão Norte (abaixo das casas 

de abrigo). 

 

Após uma receção e introdução, o percurso é iniciado ao longo de um trilho no Parque 

Florestal. 

 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

Passatempo mensal on-line: 
 

Atividade cujo objetivo é sensibilizar a 

população para a conservação da nossa 

região e de divulgar o projeto LIFE Recover 

Natura, dando a conhecer os seus 

objetivos, as suas áreas de intervenção e 

espécies-alvo. 

 

 Este passatempo baseia-se na construção de uma frase, 

com 4 ou 5 palavras obrigatórias, relacionadas com este 

projeto e que estarão disponíveis no site mensalmente (ifcn.madeira.gov.pt).  

 

As palavras mudarão todos os meses. A ideia é recorrer ao conhecimento e à 

criatividade de cada um e o passatempo está aberto a toda a população. 

 

Associado ao passatempo mensal estará indicado o respetivo prémio. Este passatempo 

termina a 30 de Setembro de 2018. (Ver Anexo I). 
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Eco Cartas: 

Esta atividade surge no âmbito do projeto Life Eco 

Compatível com o objetivo de promover de uma forma 

lúdica, descontraída e em grupo a transmissão das 

boas práticas na agricultura e nas pescas a favor da 

biodiversidade e consequente benefício na atividade 

económica equivalente e a correta aplicação das 

boas práticas na atividade económica de cada grupo 

e ao mesmo tempo sensibilizá-los para a preservação do vasto Património Natural e o 

retorno económico obtido a partir do mesmo. 

 

O Eco Cartas é dirigida às populações tradicionalmente ligadas à agricultura e/ou 

pescas dinamizado com o apoio das Juntas de Freguesia e/ou Casas do Povo da RAM 

agendadas atempadamente com o IFCN. 

 

As datas da sua realização serão divulgadas pelo parceiro local, assim como através da 

página web do projeto www.lifeecocompativel.com ou na página facebook do IFCN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lifeecocompativel.com/
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Contactos para marcação 

das atividades 
 

Instituto das Florestas e Conservação da 

Natureza, IP-RAM 

Núcleo dos Dragoeiros das Neves 

Telefone: 291 795 155    

Morada: Caminho da Portada, S. Gonçalo  

9060-245 Funchal  

Email: ifcn@madeira.gov.pt  

Sítio na internet : ifcn.madeira.gov.pt 

 

 

Aguardamos a sua visita! 

mailto:ifcn@madeira.gov.pt
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ANEXO I 
PASSATEMPO MENSAL: Life Recover Natura 

 

Com o objetivo contínuo de sensibilizar a população para a conservação da 

nossa região e de divulgar o projeto LIFE Recover Natura, dando a conhecer os seus 

objetivos, as suas áreas de intervenção e espécies-alvo, o Instituto das Florestas e 

Conservação da Natureza criou um passatempo mensal através do seu site 

ifcn.madeira.gov.pt  

Este passatempo baseia-se na construção de uma frase que inclua 

obrigatoriamente todas as palavras publicadas na página de internet do IFCN e que 

mudarão mensalmente.  

O passatempo está aberto a toda a população e será entregue um prémio à frase 

vencedora.  

 A ideia é recorrer ao conhecimento e à criatividade de cada um e o passatempo 

está aberto a toda a população.  

 

Regulamento: 

1. Podem participar todas as pessoas interessadas.  

2. Cada frase tem que incluir todas as palavras publicadas ao mês correspondente.  

3. O passatempo é mensal. As palavras mudam em cada mês e serão aceites todas 

as frases que derem entrada no correio digital do Núcleo dos Dragoeiros das Neves 

nos dias úteis do mês correspondente.  
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4. Os participantes deverão enviar a sua frase para: 

nucleodosdragoeiros.ifcn@madeira.gov.pt com os seguintes dados: nome 

completo, morada, contacto telefónico, e idade. No assunto deverá constar: 

Passatempo mensal “LIFE Recover Natura” e o respetivo mês (exemplo: “LIFE 

Recover Natura” Janeiro). 

5. A cada frase deverá ser atribuído um só autor que poderá participar apenas uma 

vez em cada mês.  

6. A frase vencedora e o seu autor serão publicados mensalmente no site 

(ifcn.madeira.gov.pt) e na página facebook do IFCN. 

(www.facebook.com/IFCNIP/). O vencedor receberá um e-mail com a informação 

sobre a data e o local onde deverá levantar o prémio. 

 7. O júri é constituído por técnicos do IFCN. 

8. Os critérios de avaliação são: utilização obrigatória de todas as palavras na frase, 

integração no tema e criatividade.  

9. O passatempo tem início no mês de outubro de 2017 e terminará em setembro de 

2018.  

10. A organização reserva-se no direito de modificar quaisquer destes pontos por 

motivos de força maior. Nesse caso, os participantes serão informados de qualquer 

alteração com a maior brevidade possível.  

 

A participação pressupõe a aceitação incondicional deste regulamento, sendo as 

omissões resolvidas pontualmente pela organização. 

 

 

  

mailto:nucleodosdragoeiros.ifcn@madeira.gov.pt

