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Um dos maiores atrativos turísticos da Madeira é a sua vegetação luxuriante e variada, que combina as
características tropicais com as mediterrânicas, originando um mosaico vegetal diversificado e rico em
tonalidades de verdes, formas e portes.
Visando a salvaguarda deste vasto património natural, que constitui uma raridade a nível mundial, foi criado, em
1982, o Parque Natural da Madeira, parque classificado como Reserva Biogenética, na qual podemos encontrar
uma flora e fauna únicas com alguns espécimes raros, como é o caso da Orquídea da Serra, única no Mundo, e ainda
árvores de grande porte, pertencentes à família das Lauráceas - o til, o loureiro ou o vinhático e arbustos, fetos,
musgos, líquenes e outras plantas de pequeno porte, características da Laurissilva.
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Visitar este parque é descobrir a natureza! O parque engloba cerca de 2/3 do território da ilha e nele estão definidas
um conjunto de áreas protegidas, terrestres e marítimas, tornando a Madeira um destino ecológico. Dos 1300 aos 700
metros de altitude no Sul da Ilha e aos 200 metros no Norte concentra-se a maior área de Floresta Laurissilva da
Macaronésia, que a UNESCO incluiu na lista do Património da Humanidade. A área de proteção deste parque inclui
ainda a Ponta de São Lourenço, a Reserva Natural das Ilhas Desertas, a Reserva Natural das Ilhas Selvagens, a
Reserva Natural Parcial do Garajau, a Reserva Natural da Rocha do Navio e a Rede de Áreas Marinhas Protegidas do
Porto Santo.
A peculiar orografia deste arquipélago aliada à diversidade de terrenos e riqueza paisagística possibilita um sem
número de atividades ao ar livre. Seja em terra, no mar ou pelo ar, as opções são várias para qualquer amante da
natureza. Os inúmeros trilhos e Levadas que cruzam a floresta endémica da Laurissilva encantarão os caminhantes
com as suas vistas arrebatadoras sobre as montanhas, e para os mais audazes a subida aos Picos do Areeiro e
Ruivo, promete ficarmos acima das nuvens, com a ilha aos nossos pés.
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Já os mergulhadores poderão explorar as águas turquesas da Reserva Natural do Garajau. Entre a fauna marinha
residente contam-se alguns peixes de grande porte, como os Meros, cartaz turístico da reserva. Rodeadas por
escarpas íngremes, quase inacessíveis, as Ilhas Desertas são o último refúgio atlântico da foca-monge, a foca mais
rara do mundo. Igualmente desabitadas, as Ilhas Selvagens são consideradas um santuário ornitológico. Para visitar
estas reservas, o melhor é fazermos um passeio de barco numa das muitas empresas de animação que organizam
passeios à volta arquipélago, nos quais temos oportunidade de observar espécies marinhas de grande porte como
baleias, golfinhos, cachalotes, tartaruga boba, assim como Lobos-Marinhos.
Podemos ainda explorar a zona costeira, repleta de falésias majestosas, praias de seixos e piscinas rochosas naturais
que atestam as origens vulcânicas da ilha. Ou, então, apanhar um ferry ou um voo para Porto Santo e desfrutarmos
de vários quilómetros de praias douradas.
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Para os que gostam da observação de aves, este arquipélago não deixará de os surpreender, pois aqui podemos
avistar algumas espécies exclusivas desta parte do globo como o Pombo-Trocaz, o bisbis ou a freira-da-Madeira. Para
não esquecermos estes momentos, a máquina fotográfica é mesmo obrigatória.
Quando visitar a Madeira não perca a oportunidade de conhecer de perto todas estas maravilhas e cenários
majestosos. Será difícil resistir à tentação de descobrir os atrativos deste paraíso.

INFORMAçõES ÚTEIS
Saiba mais: Turismo da Madeira
Parque Natural da Madeira: PNM
Madeira Apps
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