
http://graasp.eu/s/nz6e2k

2017-1-PT01-KA201-035919



Identificação

Tema: Descobrir a Madeira

 

Ciências envolvidas: Geografia, História, Biologia

 
Autores: Ana Lúcia Vasconcelos, Fernanda Freitas, Joana Latas and Steph Tyszka

Sabia que?

... no Séc. XIX algumas lojas no Funchal tinham escrito na porta P. V. B. que significa Pão e Vinho
Bom?

... as ilhas Selvagens foram tema de uma expedição "Prestine Seas" da National Geographic
seleccionadas como um dos 20 lugares de oceano mais selvagem a proteger até 2020?

Explorando

Coloque as imagens que representam as ilhas da Região Autónoma da Madeira na localização
correta, sem preocupação de escala de distância entre elas. 

 

Sugestão:

Comece por colocar, em cada imagem, a bússola de forma a assinalar o Norte de cada ilha. 
As quatro linhas pequenas que dividem em uma cruz são para posicionar a orientação da bússola.
Alinhe as pequenas linhas na circunferência da bússola com as pequenas linhas no mapa (ou seja, a
bússola pode ser colocada em quatro direções).

 

Associe a cada ilha uma das frases que tenha disponível.

 

Tire uma foto e faça o upload da mesma no espaço abaixo.

Onde está a minha ilha no mundo - Madeira a
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Diálogo de saberes

Utilizando o mapa de conceitos, coloque como conceitos nucleares valores naturais, valores culturais
madeirenses, bem como ações globais que se façam sentir na Região Autónoma da Madeira.

Conecte os conceitos que considera estarem relacionados.
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Concept Mapper















Escreva um comentário sobre que componentes locais madeirenses considera de destaque no âmbito
Diversidade a um nível global.



Para saber mais

Arquipélago da Madeira

 

Mapa do arquipélago da Madeira

Geografia física

Arquipélago da Madeira
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

O arquipélago da Madeira constitui um conjunto de ilhas de Portugal, situado no oceano
Atlântico. É formado por um total de sete ilhas e dois ilhéus, das quais as duas principais e duas
secundárias as únicas habitadas a título permanente são as ilhas da Madeira e de Porto Santo, a
Selvagem Grande e Selvagem Pequena. Política e administrativamente, o arquipélago constitui
atualmente a Região Autónoma da Madeira.

Localização

Território e clima

Geomorfologia

Ver também

O arquipélago da Madeira situa-se no oceano Atlântico entre 30° e 33° de latitude norte, a 978 km a
sudoeste de Lisboa e a cerca de 700 quilómetros da costa africana, quase à mesma latitude de
Casablanca, relativamente perto do estreito de Gibraltar. Apesar de ser considerado normalmente
um território europeu, geograficamente o arquipélago situa-se já na plataforma continental de
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recursos naturais (ilha do porto santo)

Arquivado Em:geografia e ecologia, geologia
Marcado Com: Agricultura Biológica e Medicinal, Areia carbonatada biogénica, Calcisolos, Ilhas atlânticas, Oligoterapia, Porto Santo,

recursos naturais, Turismo de Saúde

1. Introdução

Na última década o mercado do Turismo de Saúde na ilha do Porto Santo, território do arquipélago da Madeira, deixou de ser apenas
doméstico e avançou para a internacionalização. Antes e com base em informação recolhida (a primeira remonta há cerca de duzentos anos),
a ilha era procurada por indivíduos nacionais e estrangeiros que utilizavam de modo empírico, mas com reconhecido sucesso conforme
relatos escritos e depoimentos clínicos, o tradicional banho de areia na zona de transição praia/duna frontal da excelente praia que existe na
costa sul da ilha, para tratarem patologias do foro músculo-esquelético, em particular.

Em 1924 o médico Dr. Nuno Silvestre Teixeira publicou doze crónicas no Diário de Notícias da Madeira intituladas “Não há estação de
saúde como o Porto Santo. Uvas, Águas minerais, Praia de banhos, Regatas, Caça e Pesca”. E, numa dessas crónicas o médico diz,

“ (…) como estação de saúde é única, porque reúne condições sanitárias, que em parte nenhuma que saibamos, se encontram atribuídas e

Este site utiliza cookies para lhe proporcionar uma melhor experiência de navegação. Ao navegar estará a consentir a sua utilização. Tomei conhecimento e não desejo visualizar esta

informação novamente. Ok

A belíssima pérola do Atlântico, terra de gente aguerrida, possui um enorme número palavras fora do
comum. Descubra 300 expressões típicas madeirenses.

300 expressões que só um
madeirense entende
A belíssima pérola do Atlântico, terra de gente aguerrida, possui um enorme
número palavras fora do comum. Descubra 300 expressões típicas
madeirenses.

Por VxMag -  Nov 17, 2016
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O arquipélago da Madeira oferece uma vasta escolha de produtos regionais de grande qualidade
manufaturados, incluindo especialidades gastronómicas únicas
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ABACATE
Oriundo da América do Sul, o abacate é
um fruto exótico que ocupa na Madeira
uma área de 88 hectares.

ANONA
A anona é um fruto regional, de sabor
tropical, cuja cultura ocupa atualmente
uma área de aproximadamente 104
hectares.

BANANA
A banana é um fruto de referência na
ilha da Madeira devido à sua qualidade
e quantidade de produção.
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Ilhas Selvagens

 

Mapa das Ilhas Selvagens

Ilhas Selvagens
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

As Ilhas Selvagens são um subarquipélago do arquipélago da Madeira, Portugal, localizado no
Oceano Atlântico. Administrativamente, fazem parte da freguesia da Sé, concelho do Funchal,
Região Autónoma da Madeira. Situam-se a 165 quilómetros a norte da arquipélago espanhol das
Canárias, a 250 quilómetros ao sul da cidade do Funchal (Madeira), a cerca de 250 quilómetros a
oeste da costa africana, a cerca de 1000 quilómetros a sudoeste do continente europeu. As
Selvagens são constituídas por duas ilhas principais e várias ilhotas, que, tal como quase todas as
ilhas da Macaronésia, têm origem vulcânica. O arquipélago é um santuário para aves, é muito
agreste e tem uma área total de 273 hectares.

Actualmente existem quatro habitantes permanentes na Selvagem Grande e dois semi-permanentes
na Selvagem Pequena, guardas do Parque Natural da Madeira, sendo também visitada
periodicamente por pessoal da Armada Portuguesa ao serviço da Direção de Faróis. Para além disso,
a Selvagem Grande é habitada várias vezes por ano pela família Zino, do Funchal, que lá possui
uma casa.

O Estado Espanhol tem insistido em que a delimitação da Zona Económica Exclusiva (200 milhas
náuticas) se faça ignorando as Selvagens, ao considerá-las como rochas, enquanto que o Estado
Português insiste na sua classificação como ilhas, ampliando assim a Zona Económica Exclusiva
(ZEE) portuguesa.

Apesar de serem remotas e isoladas, as ilhas já receberam visitas oficiais de quatro presidentes da
República Portuguesa, Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa,
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Located nearly midway between Madeira and the Canary Islands, this small archipelago—Portugal’s
southernmost territory—is recognized as an important nesting site for numerous bird species. The
team’s expedition here found that the islands’ open waters appear to be a vital waypoint for migrating
fish and mammals in the Atlantic and that intermediate depths and reefs may serve as important
nursery habitat.

 Selvagens Islands

O arquipélago da Madeira faz conservação de lobo-marinho há 30 anos. Em 1988 apenas restavam
seis animais e hoje existem 30, salientou a secretária de Estado regional do Ambiente, no âmbito
da celebração dos 30 anos da Reserva Natural das Ilhas Desertas.

 Madeira tem hoje 30 lobos-marinhos, espécie em perigo de extinção - Wilder
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plantas aromáticas e medicinais

Arquivado Em:biologia terrestre
Marcado Com: Agrião, alecrim, aromáticas, eucalipto, loureiro, medicinais, Plantas

O uso de plantas medicinais é tão antigo quanto a história da humanidade (Lastra e Bachiller, 1997). Um dos mais antigos testemunhos de
utilizações de plantas medicinais remonta à época do homem de Neandertal, há 60.000 anos, e foi encontrado numa escavação arqueológica
em Shanidar, no Iraque (LIETAVA, 1992). Os primeiros documentos escritos pertencem à civilização suméria, 3000 anos antes da era cristã:
são placas de barro copiadas em caracteres cuneiformes (conservadas no museu britânico), onde estão referidos, e.g. a papoila (Papaver
somniferum L.), o linho (Linum usitantissimum L.) e a mandrágora (Mandragora officinarum L.) (PROENÇA DA CUNHA et. al., 2003).

Em todas as civilizações antigas existem registos históricos do conhecimento e do uso de plantas medicinais (LASTRA e BACHILLER,
1997), sendo que o Médio e o Extremo Oriente foram os locais onde as plantas medicinais tiveram e têm maior utilização. Na China, foi
publicada a obra Pent ts’ao (2800 a.C.), em que são mencionadas várias plantas, e no Egito, o compêndio Ebers Papyrus (1550 a.C.), com
700 fórmulas e receitas médicas (PROENÇA DA CUNHA et. al., 2007; QUER, 1962; SCHULTES e REIS, 1995).

Nas civilizações ocidentais antigas, como a Grécia, surgem novos contributos, como os que foram dados por Hipócrates (460-370 a.C.), o
pai da medicina, com o seu Corpus Hippocraticum, onde aborda 400 espécies de plantas, e por Teofrasto (370-285 a.C.), o pai da botânica,
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ANEXOS 
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FRASES  

O Alecrim além da utilização medicinal para, entre outras, dores de cabeça, tosse ou constipação, tem 

associada um ritual de dos Santos populares. As raparigas deitam as sortes (papelinhos enrolados com nome 

de rapazes) dentro de um copo com água benzida com R. officinalis (alecrim) e antes do nascer o Sol, abrir-

se-á o papel que deve corresponder ao nome do marido. 

 “ (…) como estação de saúde é única (…) “in crónicas no Diário de Notícias da Madeira intituladas “Não há 

estação de saúde como o Porto Santo. Uvas, Águas minerais, Praia de banhos, Regatas, Caça e Pesca” 

 “Se vir um lobo-marinho, não se esqueça de que é um animal selvagem. Não é um animal agressivo por 

natureza mas poderá sê-lo ao sentir-se ameaçado. É curioso e poderá procurar interagir com o que o rodeia.” 

In www.wilder.pt  

 “85% das amostras de água em volta das ilhas Selvagens tinham microplasticos presents. “in Marine 
Biodiversity and Ecosystem Health of Ilhas Selvagens, Portugal Scientific report from National Geographic 
Pristine Seas.  

http://www.wilder.pt/


FRASES - Soluções 

Madeira – O Alecrim além da utilização medicinal para, entre outras, dores de cabeça, tosse ou constipação, 

tem associada um ritual de dos Santos populares. As raparigas deitam as sortes (papelinhos enrolados com 

nome de rapazes) dentro de um copo com água benzida com R. officinalis (alecrim) e antes do nascer o Sol, 

abrir-se-á o papel que deve corresponder ao nome do marido. 

Porto santo –  “ (…) como estação de saúde é única (…) “in crónicas no Diário de Notícias da Madeira 

intituladas “Não há estação de saúde como o Porto Santo. Uvas, Águas minerais, Praia de banhos, Regatas, 

Caça e Pesca” 

Desertas –  “Se vir um lobo-marinho, não se esqueça de que é um animal selvagem. Não é um animal 

agressivo por natureza mas poderá sê-lo ao sentir-se ameaçado. É curioso e poderá procurar interagir com o 

que o rodeia.” In www.wilder.pt  

Selvagens – “85% das amostras de água em volta das ilhas Selvagens tinham microplasticos presents. “in 
Marine Biodiversity and Ecosystem Health of Ilhas Selvagens, Portugal Scientific report from National 
Geographic Pristine Seas. 
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