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Uma vez aceite este desafio, ao longo do ano letivo, fomos registando as informações 
recolhidas, bem como as pesquisas realizadas. Desta forma, ficamos a conhecer que há cerca de 
50 anos atrás, as algas, conhecidas por sargaço, na nossa região, eram uma grande fonte de 
sustento familiar para muitas famílias das freguesias do litoral.  

O sargaço é uma espécie de alga marinha escura que flutua e cresce no mar. Desta 
forma, mar adentro o sargaço proporciona alimento e refúgio para vários peixinhos. O sargaço 
também serve para a agricultura. Antigamente muitos agricultores usavam-no  para fertilizar a 
terra. As algas, como conseguem armazenar muita água, melhoram a terra. Servia também, para 
ajudar, a tornar as plantas mais resistentes às tempestades. 

Os sargaceiros viviam junto à praia, em pequenas casas e o trabalho deles era apanhar 
o sargaço para poder vender aos agricultores como adubo natural para fertilizar as terras e 
ajudar na agricultura. 

Descobrimos ainda a utilidade das algas nos nossos dias e fizemos experiências 
fantásticas com elas. 

As dunas representam o património natural da nossa localidade. Aquando do estudo do 
património local e dos vestígios do passado da nossa terra, apercebemo-nos que junto de um 
importante monumento que assinala o nosso património local, o Obelisco da Memória, se 
encontrava o maior património natural. As dunas, local de nidificação e alimentação de várias 
espécies de aves, algumas residentes, outras migradoras de muito longe. As dunas, que 
constituem mecanismos naturais que impedem o avanço do mar. As dunas, onde algumas 
plantas são raras e não existem em nenhum outro lugar. As dunas, cujas plantas que as cobrem 
constituem fixadores naturais da areia, impedindo que as mesmas se desagreguem e deixem de 
cumprir o seu papel protetor. As dunas, ecossistemas frágeis que necessitam de proteção! As 
dunas deram o mote para o título do nosso painel: Conhece, valoriza e Preserva o Nosso 
Património Natural!! Fotografámos e tentamos reproduzir a biodiversidade da nossa terra. 

 
Cardo marítimo                  Soldanella      Centaurea (cor rosa ou púrpura)    Erva de cão 
 
 
 
 
 
 
 
Eruca – marinha          Narciso das areias      Couve-marinha        Morrião das areias 
 
 
 
 
 
 
 

  Algas – Na nossa costa encontramos algas verdes, castanhas e vermelhas. 
 
 
  

 


