Uppdrag Camara de Lobos är en aktivitet vi varmt kan rekommendera som ett ”långlunchaktivitet” (Ca. 3 tim. inkl. lunch)

TEAM 4.

EXEMPEL

Uppdrag
Camara de Lobos
Ert upptäckarglada team får här upptäcka
några av sevärdheterna i Camara de Lobos.
Ett teambildande sätt för er att se och
uppleva en del av vad fiskebyn har att erbjuda,
- samtidigt som ni löser era uppgifter.

Uppdraget - beskrivning
Uppdraget går ut på att er grupp tar sig runt
till de markerade platserna på kartan, löser de
plats- och företagsrelaterade uppgifterna.
Gruppen måste följas åt, dvs. inte dela upp sig i mindre grupper.

Övningens längd i tid
Anpassas efter gruppens konferensprogram

Utrustning
Ert övnings-kit innehåller: 1 karta, 1 loggbok” med uppgifter och anteckningsblock, pennor och lexikon: Português-Inglês samt digitalkamera. (Vissa aktivitetskontroller kan ha lite egen “rekvisita”.)
Användande av ”smartphones” och liknade för webbsökning under
aktivitet ej tillåtet.

Câmara de Lobos
För mycket länge sedan var hamnen i byn en stenstrand och hemmet för
munksälarna, (också kända som havsvargen). Därifrån kommer också
namnet; Câmara de Lobos; “vargarnas by”. (Lobos= varg).
Numer är munksälen en mycket sällsynt gäst.
Idag är stranden ett båtvarv där de traditionella fiskebåtarna ligger på rad.
Här byggs, repareras eller målas det. Man bygger fortfarande nya båtar i
trä för hand. Det mesta enligt gamalt traditionellt hantverk.
Synen av dessa charmiga blå, röd och gul randiga små fiskebåtar kan vi
fortfarande glädjas åt, även om de blivit färre de sista åren.
Ett smått fantastiskt båtbygge ägde här rum 1998. Ett stort vackert skepp
byggdes här, så gott som för hand. Detta skepp kommer ni kanske att stifta
bekantskap med senare på ett eller annat sätt.

Câmara de Lobos - en typisk maderiansk fiskeby
Den tilltagande “rikedomen” i Funchal har inte riktigt nått hit ännu, även om
förhållandena i byn förbättrats avsevärt de senaste åren.
Husen klättrar längs bergväggarna, måsarna svävar i luften, fiskarbefolkningen sysslar med sina båtar och fiskeredskap. Man samlas i små grupper
på barer och kaféer för att diskutera nattens fiske, fotboll eller spela ett
parti kort. (Ett populärt kortspel heter faktiskt “Svensk”)
Nere bland barerna i hamnen finns ett fiskarkapell, dit går byborna och ger
sin tacksägelse efter att fiskarna klarat ännu en lång natt till sjöss.
Camara de Lobos är huvvudcentrum för fisket på Madeira.
Under generationer, har Madeiras fiskare och speciellt de från Camara de
Lobos trotsat Atlantens vågor och givit sig ut med sina små båtar.
Mest för att fånga den svarta svärdfisken, “espada”.
En fisk som är en traditionell fiskdelikatess här på Madeira och serveras på
så gott som alla restauranger utmed kusten.
Espada, denna djuphavsfisk fiskas med linor på över 1500 meters djup,
och företrädesvis om kvällar och nätter.

Bananplantager - vinodlingar
Ovanför Câmara de Lobos breder sig stora bananplantager och vinodlingar
ut sig. Orten är känd för sitt utmärkta Madeiravin.
Byn anses även vara ursprungsorten för drycken “poncha” som i dag kan
beställas på barer runt hela Portugal.

