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Ao contrário do que se possa pensar, não é necessário
efectuar uma longa viagem para encontrar um destino
ideal para férias. As razões para visitar a Madeira são
mais do que muitas!
A par do deslumbramento da paisagem, caracterizada
por montanhas densas e verdejantes, este destino também encanta os seus visitantes pelo clima ameno ao
longo de todo o ano, pelo carinho como são recebidos,
bem como pela tranquilidade e segurança que se vive no
arquipélago.
Para conhecer verdadeiramente a Madeira, suba ao alto
de uma montanha e deslumbre-se com cenários fantásticos e de cortar a respiração, percorra os trilhos e as
veredas, em plena Floresta Laurissilva, que se estendem
por mais de 1400 kms de ‘levadas’ e que proporcionam
um encontro único com a alma da ilha.
Sinta a energia que flui do ambiente cosmopolita das
pitorescas ruas do Funchal e aproveite para adquirir algumas lembranças como os famosos Bordado e Vinho
Madeira ou algumas peças produzidas em pau de vime.
Uma volta à ilha, com paragens nas principais localidades,

para observar a paisagem ou saborear uma iguaria tradicional e, para os mais activos, praticar mergulho, surf, windsurf ou jet ski constituem outros agradáveis programas.
Aos românticos, encontra-se reservado um maravilhoso
passeio de veleiro ao longo da costa para presenciar o
pôr-do-sol.
Mas para que esta seja a sua viagem de sonho, terá que
alargar a sua estadia até à paradisíaca ilha do Porto Santo, situada a 40 km da ilha da Madeira, distância esta vencida em 15 minutos de avião ou em 2h30 de ferry-boat.
Com uma impoluta praia de areia fina de 9 km de extensão, banhada por um mar límpido e calmo, a ‘ilha dourada’
constitui um destino de férias paradisíaco.
Afinal, a felicidade pode estar tão perto!
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localização e clima
As ilhas da Madeira e Porto Santo, e as inabitadas Ilhas Selvagens e Desertas, constituem o arquipélago da Madeira
que em 1418 foi descoberto pelos portugueses.
O arquipélago da Madeira encontra-se situado no Oceano
Atlântico distando 500 km da costa africana e 1000 km do
continente europeu, distância que, traduzida em minutos, representa 90 minutos de voo a partir da cidade de Lisboa.
A ilha da Madeira apresenta uma área de 741 km2, 57 km
de comprimento e 22 km de largura.
A sua posição geográfica privilegiada e a sua orografia
montanhosa, conferem à ilha da Madeira uma espantosa
amenidade climática com temperaturas médias muito
suaves que oscilam entre os 25° C no Verão e os 17° C no
Inverno aliadas a uma humidade moderada.
Por influência da corrente quente do Golfo, a água do
mar é igualmente muito temperada, apresentando médias no Verão de 22° C e no Inverno de 18° C.
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descubra uma ilha encantada!
Apesar de apresentar uma superfície pequena, a Madeira é
rica em cenários majestosos e de rara beleza. Parta à descoberta dos recantos e encantos deste jardim flutuante!
A Madeira apresenta as suas localidades divididas pelo
Funchal, a capital de todo o arquipélago, o Caniço, a Costa Leste (Santa Cruz e Machico), a Costa Oeste (Câmara de
Lobos; Ribeira Brava; Ponta do Sol e Calheta), a Costa Norte (Porto Moniz; São Vicente e Santana) e o Porto Santo.
Saindo do Funchal em direcção a oeste, encontrará a cidade de Câmara de Lobos, típica vila piscatória e o Cabo
Girão, o mais alto promontório da Europa e o segundo
mais alto do mundo (580 m). Encontrará ainda neste concelho a peculiar freguesia do Curral das Freiras.
Situada num vale profundo, o Curral das Freiras apresenta uma das paisagens mais impressionantes da ilha que,
com as suas vistas vertiginosas (mais de 500 metros de al-

tura, do miradouro - Eira do Serrado), causam admiração
a qualquer visitante.
Continuando para oeste, visite a agradável cidade da Ribeira Brava antes de subir até à Encumeada num percurso recheado de miradouros que permitem observar os
cumes das montanhas circundantes.
Se preferir, siga em direcção às costas solarengas da Ponta do Sol e da Calheta, onde não faltam zonas balneares
que convidam a banhos e muitos mergulhos. Os desportistas encontrarão nas praias das pitorescas vilas do
Jardim e do Paúl do Mar as melhores ondas da Europa
para surfar.
Se subir em direcção ao Paúl da Serra, o maior planalto da
Madeira, faça uma pausa para apreciar a bela vista sobre
as encostas norte e sul. Siga em direcção ao Porto Moniz e
retempere forças com um mergulho revigorante nas piscinas naturais da localidade, formadas naturalmente por
restos de lava que escorreram de encontro ao Oceano.
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A viagem continua agora rumo a São Vicente, numa estrada salpicada de quedas de água, de onde ressalta à
vista o contraste do verde majestoso com o azul cristalino
das águas do mar.
Em São Vicente poderá visitar as Grutas e o Centro do Vulcanismo, o Núcleo Museológico - Rota da Cal, ou simplesmente passear nas ruelas da simpática vila. Aqui o visitante
poderá optar por subir novamente até à Encumeada, exaltando os sentidos com a luxuriante vegetação da floresta
Laurissilva, ou continuar em frente até Santana, descobrindo pequenos miradouros ao longo do percurso.
Em Santana é obrigatória a visita às casas típicas, ao
Parque Temático e à zona das Queimadas, que constitui
o local de partida para belíssimos passeios a pé como o
Caldeirão Verde. A descida para o Faial surpreende uma
vez mais pela beleza e imponência das montanhas.
Chegando ao Faial terá de optar por seguir para Machico ou
continuar a visitar o interior da ilha, seguindo a estrada para as
localidades do Ribeiro Frio, Poiso e Pico do Areeiro. Este pico

constitui o terceiro ponto mais alto da ilha (1818 m), nele se
encontrando belas formações rochosas que se projectam no
céu como estátuas sem tempo.
Se seguir para Machico, não perca uma ida ao Caniçal e à
Ponta de São Lourenço, o ponto mais oriental desta ilha.
Já de volta ao Funchal, na Ponta do Garajau, freguesia do
Caniço, não perca a vista para as Ilhas Desertas e, na antiga estrada que segue até ao Funchal, no miradouro de
São Gonçalo, uma panorâmica fabulosa sobre baía.
Deixe-se encantar pelas diferentes perspectivas naturais
desta ilha de beleza invulgar!

cidade do funchal
A capital do arquipélago encontra-se situada na costa sul
da ilha da Madeira, numa bela baía banhada pelas águas
cálidas do Oceano Atlântico, circundada por altas montanhas verdejantes e vales profundos.
Cidade desde 21 de Agosto de 1508, o Funchal é o mais
importante centro comercial, turístico e cultural de
todo o arquipélago da Madeira.
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Descubra esta cidade tradicional mas cosmopolita
quanto baste, deambulando pelas suas características
ruas, ladeadas por bonitas casas onde as flores constituem um adorno comum.
Passeie pelas suas antigas praças cuidadosamente recuperadas com a típica calçada portuguesa e compostas
por edifícios de arquitectura madeirense. Aprecie os
museus e os monumentos citadinos ou as galerias de arte
que permitem conhecer colecções de obras de artistas
nacionais e internacionais.
Passeie pela Marina do Funchal e aproveite para observar
os veleiros e, mais à frente, os navios de cruzeiro, provenientes das mais diversas paragens, que temporariamente habitam o porto do Funchal.

Poderá também percorrer um dos jardins da cidade e observar uma multiplicidade de flores exóticas e multicolores, primorosamente cuidadas.
Para descobrir a costa madeirense numa outra perspectiva e
experimentar a frescura do mar que nos cerca programe um
passeio de veleiro, catamaran ou, relembrando a época dos
Descobrimentos, na réplica da Nau de Cristóvão Colombo.
O final do dia é ideal para passear a pé pelas várias promenades à beira-mar plantadas.
Se é apreciador de vistas panorâmicas não perca a oportunidade de efectuar dois percursos inesquecíveis em teleférico.
Os teleféricos que ligam o Funchal ao Monte e o Jardim
Botânico às Babosas (Monte) permitem chegar a estas
duas atracções turísticas de forma rápida, em torno de
cenários espectaculares.
Seja qual for a opção, aproveite as magníficas condições
que esta cidade oferece para lhe dar a conhecer um maravilhoso ‘mundo’ novo, onde a tranquilidade e a simpatia
da população fazem a diferença.
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Deixe-se fascinar pelo contraste do azul profundo
do mar com o verde-esmeralda das montanhas do
arquipélago! É assim a Madeira, uma ilha cuja beleza
ressalta da mãe natureza.
Um dos maiores atractivos turísticos da Madeira assenta
na sua luxuriante e variada vegetação, que apresenta
uma combinação de características tropicais com as
mediterrâneas, originando um mosaico vegetal rico em
tonalidades de verdes.
A Madeira é também conhecida pelas harmoniosas formas
e contrastantes cores das inúmeras plantas exóticas, oriundas de quase todos os continentes, que se encontram aqui
tão bem adaptadas como no seu ambiente natural.
Devido às características climáticas existentes, poderá,
ao longo de todo o ano, e em ambiente natural, admirar
flores como as orquídeas, as estrelícias, os antúrios, as
magnólias, as azáleas, as proteias entre muitas outras.
Descubra a grande variedade de jardins e parques carinhosamente tratados que preenchem a paisagem de
tons e aromas inimagináveis.

jardins
jardim botânico - eng. rui vieira

Nas suas áreas ajardinadas, superiores a 35.000m2, mais de
2000 plantas exóticas, oriundas de todos os continentes
aqui convivem e desabrocham tão bem como no seu ambiente de origem. Atendendo à crescente perda de biodiversidade e de habitats a nível mundial, este jardim tem
vindo a tornar-se num pólo de ciência e cultura, com vista
à conservação das plantas ameaçadas de extinção.
Quer seja amante da natureza, botânico ou turista, se deseja dar uma volta ao mundo pelo reino vegetal, conhecer um Museu de História Natural e um Herbário. Neste
jardim também poderá encontrar uma bela colecção de
algumas aves exóticas, o Jardim de Loiros, percorrê-lo é
como fazer um safari pelo mundo colorido dos papagaios.
Aberto todos os dias das 09h00 às 17h30 (excepto 25
de Dezembro).
Caminho do Meio - Bom Sucesso, 9064-251 Funchal
Tel.: (+351) 291 211 200; Fax: (+351) 291 211 206
E-mail: jardimbotanico.sra@gov-madeira.pt
www.sra.pt/jarbot
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jardim quinta das cruzes
Localizado no parque anexo ao Museu da Quinta
das Cruzes, este jardim dispõe de um variadíssimo leque
de plantas endémicas e exóticas.
Pode ser visitado, de Terça a Domingo das 10h00 às 12h30
e das 14h00 às 17h30. Encerrado à Segunda e feriados.
Calçada do Pico, nº 1, 9000-206 Funchal
Tel.: (+351) 291 740 670; Fax: (+351) 291 741 384
E-mail: mdc.drac@madeira-edu.pt

jardim quinta magnólia

Belo exemplar de uma Quinta madeirense, neste jardim
com vastos espaços verdes, podem-se observar variadas
plantas exóticas. Este jardim encontra-se aberto todos os
dias das 08h00 às 20h00.
Rua Dr. Pita, 10 - Funchal, 9000 - 089 Funchal
Tel.: (+351) 291 764 598

jardins do palheiro
Para além das vistas panorâmicas que oferecem, os jardins do
Palheiro, compostos por amplos relvados e lagos, possuem algumas das mais raras e valiosas plantas exóticas do Mundo.

Aberto de Segunda a Sexta-feira das 09h00 às 16h30. Fechado Sábado, Domingo e feriados.
Palheiro Ferreiro
Tel.: (+351) 291 793 044; Fax: (+351) 291 793 066
E-mail: gardens@palheiroestate.com
www.palheiroestate.com

jardim tropical monte palace

É na Quinta Monte Palace, propriedade da Fundação Joe
Berardo, que se encontra o Jardim Tropical Monte Palace. A
vegetação deste Jardim tem sido completada com plantas
vindas de todo o mundo. Foram plantadas grande número
de espécies vegetais, entre azáleas, urzes, e árvores diferentes, para além da grande variedade de fetos. O jardim apresenta também uma colecção de cicas (encephalartos) que
são consideradas fósseis vivos. Das 72 espécies conhecidas,
este jardim conta com cerca de 60 variedades.
O jardim apresenta ainda um espaço dedicado à flora madeirense, no qual se encontram a maior parte das variedades da Laurissilva da Macaronésia, além de outras espécies
em vias de extinção, como por exemplo o Pittosporum coriaceum, popularmente conhecido como ‘Mocano’.
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Inserido neste jardim, poderá igualmente visitar um museu.
esta infraestrutura está dividida em três pisos, dois dos quais
apresentam diversas esculturas de influência africana e um
terceiro que reune uma colecção de minerais com peças
provenientes dos quatro cantos do mundo.
Aberto todos os dias, das 09h30 às 18h00
(excepto 25 de Dezembro).
Caminho do Monte, nº 174, 9050 - 288 Funchal
Tel.: (+351) 291 780 800; Fax: (+351) 291 783 673
E-mail: info@montepalace.com ou
fundacaoberardo@netmadeira.com
www.montepalace.com

sição de orquídeas, que têm vindo a ser coleccionadas e
galardoadas ao longo de 20 anos.
De Dezembro a Maio, as estufas de orquídeas constituem
exposições florais verdadeiramente espectaculares: Cymbidums, Paphipedilums (sapatinhos) e Lycastes aí predominam, enquanto que no resto do ano, uma colecção de
híbridos soberbos e espécies raras despertam a curiosidade dos visitantes.
Pode ser visitado de Segunda-feira a Sábado, das 09h00
às 17h30. Encerrado ao Domingo e feriados.
Rua Lombo da Boa Vista - Funchal
Tel.: (+351) 291 220 468; Fax: (+351) 291 230 309
E-mail: patrickgarton@hotmail.com

jardins da quinta da boa vista

jardim orquídea

Uma das principais aspirações da Quinta da Boa Vista é tirar vantagem do clima inigualável da Madeira para recriar
habitats semelhantes aos habitats de origem das muitas
espécies em perigo iminente de extinção.
Neste jardim há sectores dedicados a Bromeliads da América do Sul, Martinetes da Austrália e Alóes de África.
O principal centro de atracção da quinta é, talvez, a expo-

Com mais de 50.000 plantas, este jardim, único na Europa,
apresenta-se como uma selva de orquídeas.
Nele pode observar um interessante trabalho de reprodução em laboratório e as suas plantas florescem
durante todo o ano.
Pode ser visitado todos os dias (excepto 25 de Dezembro)
das 09h00 às 18h00.
guia madeira e porto santo .11
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Rua Pita da Silva, nº 37 (abaixo do Jardim Botânico)
Tel.: (+351) 291 238 444
E-mail: jardim.orquidea@gmail.com
www.madeiraorchid.com

jardins do imperador
Os jardins da emblemática Quinta do Monte, que um
dia serviu de residência ao Imperador Carlos da Áustria,
onde aí veio a falecer, e de outras figuras ilustres, como
a conceituada artista plástica Lourdes de Castro, foram
recuperados e hoje a mesma é denominada por ‘Quinta
Jardins do Imperador’.
Na emblemática torre Malakof, foi instalada uma cafetaria
para dar apoio aos visitantes. Esta torre de inegável beleza, não
só pela sua configuração arquitectónica mas também pelo
facto de permitir apreciar a romântica paisagem do Monte
até do Funchal, apresenta perto dela um jardim com o mesmo nome, constituído por uma pequena fonte e, ao seu redor,
uma vasta área composta por rosas das mais variadas cores.

Aberto de Segunda a Sábado das 9h30 às 16h30.
Caminho do Pico - Monte
Tel.: (+351) 964 306 732
www.cm-funchal.pt

jardim municipal
O Jardim Municipal, também conhecido por Jardim Dona
Amélia, situa-se no lado norte da Avenida Arriaga e ocupa
uma área de 8.300 m2. Neste espaço encontrava-se antigamente o Convento de São Francisco, do qual ainda
resta a Pedra de Armas, em exposição num dos relvados.
O jardim possui belos exemplares da flora da Madeira
e de muitas outras partes do Mundo, cujas espécies de
maior interesse estão identificadas.
Com uma localização privilegiada no centro da cidade,
este jardim possui ainda um lago e um riacho com peixes e
aves. São de destacar também algumas obras de arte e um
auditório onde se realizam diversas actividades culturais.
Av. Arriaga - Funchal,
Tel: (+351) 291 231 501; Fax: (+351) 291 231 502
E-mail: parquesjardinscemiterios@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt
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jardim panorâmico

O Jardim Panorâmico está localizado em plena zona turística do Funchal, situando-se entre o Passeio Público Marítimo e a Estrada Monumental, no sítio da Ajuda.
A vegetação existente foi agrupada em quatro temáticas
distintas: Flora Indígena do Litoral, Flora Indígena de Média
Altitude, Cactos e Suculentas e Zona Tropical.
Oferece uma magnífica vista panorâmica sobre o Atlântico.
Aberto todos os dias das 07h00 às 22h00.
Estrada Monumental - Funchal
www.cm-funchal.pt

jardim de santa luzia

A zona da antiga fábrica do Hinton, fábrica de aguardente
e açúcar de cana há muito tempo abandonada, foi transformada num espaço verde no centro do Funchal.
Manteve-se a enorme chaminé que pertencia à velha fábrica para realçar a importância que teve para a Indústria
Sacarina da Madeira. Possui cerca de 13.700 m2 de áreas
verdes, que incluem cinco jardins temáticos diferentes:
Jardim do Anfiteatro, Jardim Tropical, Jardim da Água, Jardim dos Socalcos e Jardim da Laurissilva.

Aberto ao público diariamente das 08h00 às 21h00.
Rua 31 de Janeiro - Funchal

roseiral da quinta do arco
Nos jardins da Quinta do Arco, localizada no Arco de São
Jorge, na costa norte da ilha, poderá conhecer uma das
maiores colecções de roseiras de Portugal, da qual fazem parte algumas espécies de roseiras raras e outras em
via de extinção. A colecção é constituída por mais de mil
diferentes espécies desta flor. Poderá observar roseiras
antigas e contemporâneas, trepadeiras e não trepadeiras.
As mais importantes e raras encontram-se identificadas
pelos nomes e respectivas classes. Este roseiral está classificado com o galardão “ Garden of Excellence” pela “ World
Federation of Race Societies”.
Aberto de Abril a Dezembro das 10h00 às 18h00.
Roseiral da Quinta do Arco, Sítio da Lagoa
9230-018 Arco de São Jorge
Tel.: (+351) 291 570 250; Fax: (+351) 291 570 259
Email: info@quintadoarco.com
www.quintadoarco.com
guia madeira e porto santo .13

AFGuiaMadPSportugues altera.indd 13

11/09/26 17:39

parque de santa catarina
O Parque de Santa Catarina, com uma área de cerca de
36.000 m2, situa-se entre a Avenida do Infante e a Avenida
Sá Carneiro. Com uma belíssima vista do Funchal desde a sua
baía até à Ponta do Garajau, este parque possui um grande
relvado, rodeado por diversos canteiros demonstrativos
das inúmeras espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas
provenientes de todos os cantos do Mundo. Os visitantes
podem ainda observar alguns viveiros de aves.
Destacam-se neste parque municipal a Capela de Santa
Catarina e a lagoa onde foi construída uma ilha para repouso e nidificação das aves que aí vivem. Este Jardim
está aberto ao público todos os dias.
Horário de Verão - 07h00 - 21h00
Horário de Inverno - 08h00 - 19h00.
Av. do Infante - Funchal

parque municipal do monte
O parque do Monte ou Parque Leite Monteiro é o jardim
municipal que se situa a uma maior altitude, 550 m, estendendo-se por uma área de 26.000 m2.
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O parque encontra-se coberto por muitas espécies indígenas e exóticas e com algumas árvores centenárias.
Este local caracteriza-se por uma frescura repousante,
para a qual contribui o ribeiro que aí passa caindo em
cascata na zona mais a sul. À entrada, o Largo da Fonte,
sombreado por grandes plátanos, possui um coreto e a
Fonte da Virgem que contém um nicho com a imagem
de Nossa Senhora do Monte.

parque ecológico do funchal
Este parque estende-se por uma área de cerca de 1.000
hectares. A existência de diferenças consideráveis de
altitude, conjugada com os vários cursos de água, leva
a que o Parque possua uma flora indígena bastante
variada que tem vindo a ser reforçada com a plantação de árvores como o Til (Ocotea foetens), o Loureiro
(Laurus novocanariensis), o Vinhático (Persea indica) e o
Barbusano (Apollonias barbujana). Nas zonas mais altas
do Parque prosperam formações arbustivas, com predomínio da Urze Molar e da Uveira da Serra (Vaccinium
padifolium).

Entre os 1550 e os 1600 m, sobrevivem os dois últimos
núcleos de Sorveiras. A Sorveira ou Tramazeira (Sorbus
maderensis) é um endemismo madeirense muito raro. No
campo da avifauna podemos encontrar uma percentagem bastante representativa das espécies nidificantes no
Arquipélago da Madeira.
Um outro atractivo do local, pela sua singularidade
no património cultural madeirense, é o Poço da Neve, reservatório que em tempos era utilizado para armazenar gelo.
Aberto todos os dias incluindo feriados, das 09h00 às 17h00.
Estrada Regional 103, nº 259
Ribeira da Cales - Monte, 9050 Funchal
Tel.: (+351) 291 784 700
Fax: (+351) 291 784 821
E-mail: pecof@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt

parque florestal do ribeiro frio

Situado a 17 km do Funchal, o Parque Florestal caracteriza-se por belos jardins onde a flora e a floresta se envolvem de forma harmoniosa, podendo observar-se vários
endemismos vegetais, alguns muito raros.
guia madeira e porto santo .15
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centro de uma maravilhosa floresta. Aqui perto encontra-se a Casa das Queimadas, uma grande construção de
telhado de colmo destinada aos guardas florestais.
Este Parque é também um excelente local para passear
a pé. A vereda que liga o Ribeiro Frio ao sítio dos Balcões,
permite desfrutar das belíssimas vistas panorâmicas que
deixam os caminhantes extasiados pela majestosa paisagem do vale profundo da Ribeira do Faial e do anfiteatro
rochoso do Maciço Central que destaca o ponto mais alto
da ilha, o Pico Ruivo.

parque florestal das queimadas
As Queimadas constituem um local isolado, a 5 km de
Santana. Este é um óptimo local para fazer piqueniques
ou caminhar.
Para lá chegar terá que seguir para oeste de Santana até
encontrar um desvio. Nesse desvio, há uma estrada que
rapidamente se transforma num caminho acidentado
que sobe a montanha. Passando entre molhos de tojo,
hortênsias e flores selvagens, este caminho vai dar ao
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floresta laurissilva,
património da humanidade

ciações apenas na área geográfica da Macaronésia, ou seja na
Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde.

Visite a floresta indígena da Ilha da Madeira, aquela que
João Gonçalves Zarco e seus companheiros de viagem encontraram quando, em 1419, chegaram à Madeira!
O património natural da Madeira tem vindo a ser considerado, no espaço europeu, pela sua espantosa riqueza, diversidade e estado de conservação, que se deve, em parte, ao respeito dos madeirenses pelo património natural da sua terra.
A 2 de Dezembro de 1999, a UNESCO reconheceu esta realidade, tendo atribuído à Floresta Laurissilva a condição de
Património Natural Mundial, galardão único em Portugal
e pertença bio-cultural de toda a humanidade. A floresta laurissilva foi recentemente galardoada como uma das
Sete Maravilhas Naturais de Portugal, na categoria de “Florestas e Matas”.

A Madeira é a região detentora da maior área deste tipo de
floresta, cerca de 22 mil hectares, possuindo também a maior
variedade de fauna e flora com alguns espécimes raros,
como é o caso da Orquídea da Serra, Dactylorhiza foliosa,
única no Mundo. Deslumbre-se com as árvores de grande
porte, pertencentes à família das Lauráceas (o til, Ocotea foetens, o loureiro, Laurus novocanariensis, o vinhático, Persea indica, e o barbusano, Apollonias barbujana) e por outras como
o folhado, Clethra arborea, ou o cedro da Madeira, Juniperus
cedrus, e descubra, num extracto mais baixo, arbustos, fetos,
musgos, líquenes, hepáticas e outras plantas de pequeno
porte, característicos da Laurissilva. A nível animal, destaca-se
na avifauna o endémico pombo trocaz, Columba trocaz – ave
emblemática da Laurissilva e símbolo do Parque Natural da
Madeira.

Não deixe de admirar e desfrutar desta floresta que remonta
ao Período Terciário da Terra e que sobreviveu às últimas gla-

Venha descobrir uma verdadeira relíquia viva, autêntico
laboratório para os amantes e estudiosos da botânica!
guia madeira e porto santo .17

AFGuiaMadPSportugues altera.indd 17

11/09/26 17:39

reservas naturais
Um conjunto de áreas protegidas, terrestres e marítimas,
integram o património natural mais importante do Arquipélago da Madeira, tornando-o num destino ecológico.
Visando a salvaguarda do património natural da Madeira,
foi criado, em 1982, o Parque Natural da Madeira, classificado como Reserva Biogenética e na qual se pode encontrar uma flora e fauna únicas no Mundo.
O Parque Natural da Madeira ocupa cerca de 2/3 do território e nele estão definidas reservas naturais integrais
e parciais, paisagens protegidas e zonas para recreio.

sentam para a nidificação de aves marinhas, são consideradas como um “santuário ornitológico”.
A Reserva Natural Parcial do Garajau, criada em 1986, assume-se como a única reserva exclusivamente marinha do País.
Entre a fauna que ali se pode observar, destacam-se peixes de
grande porte, como o Mero, Epinephalus guaza, para além de
uma grande variedade de outras espécies costeiras.

A Reserva Natural das Ilhas Desertas, representam o
último refúgio atlântico para a Foca Monge, Monachus
monachus, tendo esta sido a razão principal para a sua
criação em 1990.
A Reserva Natural das Ilhas Selvagens, localizada no extremo Sul do território nacional português, foi criada em
1971, sendo uma das mais antigas reservas naturais de
Portugal. Atendendo às condições que estas Ilhas apre-
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Esta reserva é considerada como um dos principais destinos
turísticos mundiais para mergulho amador, bem como um
local de grande interesse científico, recreativo e turístico.
A Reserva Natural da Rocha do Navio, em Santana, foi
criada em 1997, por sugestão da população local. Inclui
uma faixa de mar, habitat potencial do foca monge (lobo
marinho), e um ilhéu onde se pode observar algumas
plantas raras no espaço insular, próprias das falésias naturais macaronésicas.
No extremo este da Ilha da Madeira encontra-se a Reserva Natural da Ponta de S. Lourenço, criada em 1982.
Esta reserva possui uma fauna e uma flora peculiares devido à presença de importantes grupos de endemismos
locais virtualmente confinados à área, dispondo também
de um posto de vigilância que presta apoio à Educação
Ambiental.
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Prepare-se para descobrir um fantástico mundo natural num dos inesquecíveis passeios pelas encostas. A
emoção dos 0 aos 1862 metros é garantida!
Factores culturais e ambientais levaram a que, na Madeira, passear a pé constituísse a actividade ao ar livre com
maior tradição e procura.
São muitos os visitantes que procuram este destino, quase exclusivamente, para percorrer os diferentes circuitos, explorando o prazer de estar em profundo contacto com a natureza.
Ao caminhar nas veredas e levadas da Madeira, acederá ao
interior da ilha da Madeira, podendo assim fruir do deslumbramento de uma paisagem virgem e desconhecida.
As levadas são um engenhoso e admirável sistema
de irrigação.
Estes canais constituem o documento vivo de um esforço
titânico dos nossos antepassados para repartir, pelas encostas e vales, a água abundante que brota de nascentes
quase no cimo das serras.
Encontrará na Madeira cerca de 1.400 km de levadas para
explorar, descobrindo paisagens de cortar a respiração.
A natureza agreste do relevo madeirense e a sua ambiência própria de média montanha possibilitam a utilização

de trajectos de grande e rara beleza paisagística, mas o arquipélago oferece alternativas muito interessantes, onde
é possível escolher circuitos exclusivamente de montanha, de floresta, à beira mar ou mistos.
A maioria dos percursos é acessível a qualquer um,
existindo, no entanto, vários graus de dificuldade, pelo
que se aconselha a consulta a profissionais da área e de
publicações específicas sobre o tema, bem como a utilização de equipamento adequado.
Se estiver realmente interessado em caminhar na natureza, recomendamos que compre um programa organizado por uma Agência de Viagens ou por uma Empresa
de Animação Turística, as quais organizam Passeios a
Pé devidamente acompanhados por um guia de montanha.
Em caso algum deverá efectuar sozinho estes percursos e
deverá levar sempre água, um farnel, calçado apropriado,
lanterna, um agasalho e um telemóvel carregado.
Através destes magníficos passeios, os caminhantes,
sejam jovens ou veteranos, poderão descobrir as fantásticas paisagens desta ilha, que perdurarão para sempre nas suas memórias.
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Descubra na Madeira um ambiente de perfeita harmonia entre a Natureza e o Homem e onde o provérbio
“mente sã, corpo são” faz todo o sentido.
Desde há muito procurada pelas qualidades terapêuticas
do seu clima para a cura de doenças do foro respiratório e de difícil tratamento, a Madeira continua a oferecer
aos seus visitantes condições excepcionais como
destino de saúde.
Mergulhe numa ilha de águas calmas e límpidas e tire
partido dos extractos de algas e plantas, do fresco aroma
das flores, do ar 100% puro, aliado ao clima temperado, e
renove as suas energias. Descubra a fertilidade do terreno
e a abundante fauna marítima, em refeições tão saudáveis quanto saborosas e desfrute do contacto próximo
com a Natureza, longe da rotina e da vida agitada das
grandes cidades.

apresentam-se como verdadeiras ‘estâncias de saúde’ que,
aliando a componente médica à estética, oferecem serviços como talassoterapia, hidromassagem, banho turco,
massagem, centros de estética, entre outros.
Para os mais exigentes, a ilha do Porto Santo dispõe de
um Centro de Talassoterapia que, com a excelência do
seu quadro técnico e das suas infra-estruturas, presta serviços de saúde nas vertentes preventiva e curativa. Também a areia desta ilha apresenta uma qualidade fantástica
em minerais, constituindo um excelente complemento
no tratamento de doenças do foro reumático.
Possuidora de elementos tão saudáveis quanto naturais, a
Madeira oferece-lhe as condições essenciais para desfrutar de umas férias relaxantes ou revigorantes em qualquer altura do ano.

Aproveite o vasto leque de opções que a grande maioria
dos estabelecimentos hoteleiros oferecem como piscinas,
saunas, ginásios, campos de ténis e massagens. Alguns
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Na Madeira encontrará uma gastronomia típica regional
à base de produtos alimentares da mais alta qualidade.
A cozinha internacional também se encontra amplamente desenvolvida.
Tendo a Madeira um contacto próximo com o mar, encontrará na maioria dos restaurantes, óptimos pratos de
marisco e de peixe fresco. Lapas, polvo, camarão, bife de
atum e os filetes de espada são apenas alguns exemplos das iguarias regionais.
Obrigatório é também saborear os pratos típicos regionais como o bife de atum com milho frito, a deliciosa ‘espetada’ de carne de vaca assada em espeto de pau de
louro, acompanhada pelo bolo do caco.

Os frutos tropicais como a manga, a banana, a pêra abacate, a anona e o maracujá são abundantes e os seus
exóticos paladares finalizam as refeições, quer seja no
seu estado natural ou sob a forma de pudins, mousses
e gelados.
Para os mais gulosos apresenta-se à mesa uma rica doçaria. Os doces mais típicos são o “Bolo-de-Mel” e as broas
de mel, confeccionados com ingredientes ricos, como
especiarias e mel de cana-de-açúcar. As Queijadas e os
rebuçados de funcho são também muito apreciados.

Outros produtos gastronómicos tradicionais são ainda
o cus-cus de fabrico caseiro, o pão caseiro amassado
com batata-doce e a carne de vinho e alhos (carne de
porco marinada).

Quanto às bebidas, a possibilidade de escolha também é variada. Os sumos de frutas exóticas, como o
maracujá, a papaia, a goiaba, a afamada ‘poncha’ confeccionada com aguardente de cana, mel e limão e
os célebres vinhos da Madeira, que podem servir de
aperitivos ou ser saboreados com o café, constituem
outras opções originais.

Os amantes das frutas encontram na Madeira um verdadeiro paraíso!

Aproveite para provar algumas destas especialidades gastronómicas durante a sua visita à Madeira.
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O solo e o clima únicos da Ilha da Madeira, tal como o
processo de produção e o tipo de uva cultivada contribuíram para a distinção inigualável do Vinho Madeira
ao longo dos tempos.
Escolhido para celebrar a Independência dos EUA a 4 de
Julho de 1776, elogiado por Shakespeare em algumas
das suas peças, admirado por reis, príncipes, generais e
exploradores, o Vinho Madeira, é sem sombra de dúvidas
uma preciosidade.
Apreciado em todo o mundo e com um passado histórico que testemunha mais de cinco séculos, este ‘néctar
dos Deuses’ é um dos ex-líbris da Ilha da Madeira.
Contemple o verdadeiro espírito construtivo dos madei-renses patente, ao longo dos séculos, nas vinhas cultivadas à mão, em pequenos recintos de terra, conhecidos por
‘poios’, suportados por paredes de terra (terraços) nas encostas das montanhas, muitas vezes de difícil acesso.
São mais de 30 as castas do vinho Madeira, no entanto,
as mais nobres são a Sercial, Boal, Verdelho e Malvasia.

Dos vinhos secos destaca-se a casta Sercial. Ideal como
aperitivo, este vinho de cor clara é leve e muito perfumado. O Verdelho encabeça os vinhos meio secos. Delicado, bastante perfumado e de cor dourada é o mais indicado para acompanhar refeições. Meio-doce, suave, nobre,
aveludado e de cor dourada escura é a casta Boal, sendo
a mais recomendada para o assado e a sobremesa. Entre
refeições ou à sobremesa são poucos os que resistem à
casta Malvasia, que representa o vinho doce, encorpado,
de perfume intenso e cor vermelha.
Os apreciadores desta ‘arte’ deverão visitar a Madeira em
Setembro para assistir e participar nas vindimas e na
Festa do Vinho Madeira, que constitui uma homenagem
a este produto ancestral e reconhecido além fronteiras.
Faça um brinde à vida com o vinho Madeira e delicie-se.
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Conheça uma vasta herança cultural que remonta
à época dos Descobrimentos visível em museus, igrejas,
palácios, solares, nos hábitos e costumes, no folclore
e diversas manifestações artísticas dos madeirenses.

monumentos
Ao nível do património histórico existem, principalmente
na cidade do Funchal, vários locais de interesse turístico,
nomeadamente, igrejas, capelas e fortalezas, muitos deles
classificados como Monumento Nacional ou Imóvel de
Interesse Público e cuja beleza arquitectónica não deixa
ninguém indiferente.
De entre muitos monumentos, merecem uma referência
especial, e certamente uma visita, o Palácio de São Lourenço, a Fortaleza do Pico, a Sé - Catedral, a Igreja do
Colégio ou dos Jesuítas, o Convento de Santa Clara, o
Forte de São Tiago e o Mercado Municipal.
Ao passear pela ilha, facilmente encontrará alguns monumentos com origem em fragmentos da história do
Arquipélago e várias estátuas em homenagem a figuras

históricas como a de um dos descobridores da Madeira,
João Gonçalves Zarco.
O património construído constitui também uma importante vertente na oferta de alojamento da Região, uma
vez que parte dele adaptou-se à procura para o alojamento familiar e requintado das Quintas madeirenses.
As Quintas da Madeira, outrora residências de príncipes
e aristocratas, constituem uma alternativa de alojamento,
tal como as unidades de Turismo de Habitação, algumas
antigas casas senhoriais.

museus
Para quem aprecia um roteiro cultural rico e diversificado,
a Madeira é sem dúvida um local a visitar! Autênticos pedaços da cultura e história do arquipélago encontram-se
espalhados pelos vários espaços museológicos.

museu de arte contemporânea

Instalado no Forte de S. Tiago, este museu exibe uma
colecção de arte contemporânea portuguesa desde os
anos 60 até aos nossos dias. Apresenta também exposições temporárias de vários artistas e instituições.
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Rua do Bispo, 21, 9000-073 Funchal
Tel.: (+351) 291 228 900
Fax: (+351) 291 231 341
E-mail: masf@netmadeira.com
www.museuartesacrafunchal.org
Aberto de Segunda a Sábado das 10h00 às 12h30 e das
14h00 às 17h30. Encerrado ao Domingo e feriados
Rua do Portão de S. Tiago - Fortaleza de São Tiago
9060-250 Funchal
Tel.: (+351) 291 213 340; Fax: (+351) 291 213 348
E-mail: mac.funchal.drac@madeira-edu.pt
www.culturede.com

museu de arte sacra

Este museu apresenta importantes núcleos de pintura
flamenga dos Sécs. XVI a XVIII, escultura religiosa dos Sécs.
XVI a XVIII e ourivesaria sacra dos Sécs. XVII e XVIII.
Aberto de Terça a Sábado das 10h00 às 12h30 e das
14h30 às 18h00. Domingo das 10h00 às 13h00. Encerra
à Segunda e feriados.

museu henrique e francisco franco

Este museu possui uma valiosa colecção de gravuras,
desenhos e esculturas da autoria dos irmãos Henrique e Francisco Franco, artistas madeirenses cuja vasta e extraordinária obra marcaram significativamente
o panorama artístico português nos finais do séc. XIX
e princípio do séc. XX.
Aberto das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00 de Segunda a Sexta. Encerrado ao Sábado, Domingo e feriados.
Rua João de Deus, 13, 9050-027 Funchal
Tel.: (+351) 291 230 633
Fax (+351) 291 236 711
E-mail: museu.franco@cm-funchal.pt,
www.cm-funchal.pt
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museu de história natural
Inserido no Jardim Botânico da Madeira - Eng. Rui Vieira,
este museu possui um valioso espólio com documentos
comprovativos da riqueza do património natural do arquipélago e da sua dinâmica neste domínio.
Aberto todos os dias das 09h00 às 17h30. Encerrado no
dia 25 de Dezembro.
Caminho do Meio - Qta. do Bom Sucesso
Tel.: (+351) 291 211 200
Fax (+351) 291 211 206

casa museu frederico de freitas
Nesta casa, de arquitectura civil romântica, viveu o jurista
Frederico da Cunha e Freitas que ali abrigou diversos objectos artísticos.
A casa museu, depois de recuperada pelo Governo Regional da Madeira, apresenta uma espantosa mostra de
colecções variadas, tais como azulejos, canecas, bules e
cerâmica, escultura religiosa, estampas antigas e móveis
de estilo neoclássico e Arte Nova.

Aberto de Terça a Sábado das 10h00 às 17h30. Encerrado
ao Domingo, Segunda e feriados.
Calçada de Santa Clara, 7, 9000-036 Funchal
Tel.: (+351) 291 202 570
Fax: (+351) 291 202 580
E-mail: cmffreitas@sapo.pt
www.museumac.com ou www.culturede.com

museu da quinta das cruzes
Nesta quinta de arquitectura civil barroca, residiu o 2º capitão donatário do Funchal. Hoje, encontra-se ocupada
por um museu de artes decorativas que apresenta um
vasto espólio constituído por mobiliário português e
estrangeiro desde o séc. XVI ao séc. XIX, porcelanas da
Companhia das Índias e Europeias, faianças portuguesas dos sécs. XVII a XIX, marfins indo-portugueses europeus, escultura flamenga e portuguesa dos sécs. XV a
XVIII, presépios dos sécs. XVIII e XIX, pinturas e gravuras
dos sécs. XVI a XIX.
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Aberto de Terça a Domingo das 10h00 às 12h30 e das
14h00 às 17h30. Encerrado à Segunda e feriados.
Calçada do Pico, nº1, 9000-206 Funchal
Tel.: (+351) 291 740 670
Fax: (+351) 291 741 384
E-mail: mdc.drac@madeira-edu.pt
www.museuquintadascruzes.com

Rua da Mouraria, 31, 9004-546 Funchal
Tel.: (+351) 291 229 761
Fax: (+351) 291 225 180
E-mail: mmf@cm-funchal.pt
www.culturede.com ou www.cm-funchal.pt

photografia museu vicentes

Neste palácio urbano de arquitectura barroca, viveram no
séc. XIX os Condes de Carvalhal, tendo se celebrizado as
recepções ali ocorridas. Hoje em dia apresenta uma valiosa exposição da fauna, flora e geologia do Arquipélago.
Desenvolve ainda uma importante actividade de investigação científica na área da macaronésia.

Este edifício é composto pela antiga residência e estúdio
fotográfico de Vicente Gomes da Silva, pioneiro da fotografia em Portugal.
O museu guarda cenários, máquinas e negativos fotográficos reunidos em mais de 100 anos de actividade, pelas
quatro gerações de fotógrafos da família Vicente, para além
de outros arquivos fotográficos de proveniência diversa.
Aberto de Segunda a Sexta das 10h00 às 12h30 e das
14h00 às 17h00. Encerra ao Sábado, Domingo e feriados.

Aberto de Terça a Sexta das 10h00 às 18h00. Ao Sábado,
Domingo e feriados aberto das 12h00 às 18h00. Encerra à
Segunda e alguns feriados (1 de Janeiro, Terça de Carnaval, Domingo de Páscoa, 1 de Maio, 21 de Agosto, 25 e 26
de Dezembro).

Rua da Carreira, 43, 9001-904 Funchal
Tel.: (+351) 291 225 050; Fax: (+351) 291 228 724
E-mail: photographia.vicentes.drac.srec@gov-madeira.pt
www.museumac.com
ou www.photographiamuseuvicentes.com.pt

museu municipal do funchal (história natural)
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museu da madeira wine

O museu localiza-se num conjunto de edifícios de arquitectura civil barroca onde ocorreram as fases de fabricação, armazenagem, comercialização e exportação do Vinho da Madeira. Dele constam as mais antigas Adegas
de Vinho da Madeira.
No museu podem-se apreciar cartas de personalidades
famosas, documentos das firmas inglesas que originaram
a “Madeira Wine Co.”, livros, utensílios, um lagar do séc. XVII
e máquinas de épocas remotas. Existe também um “Bar de
provas e vendas”.
Abertos de Segunda a Sexta das 10h00 às 18h30 e Sábado
das 10h00 às 13h00. Fechado ao Domingo e feriados. Visitas de Segunda a Sexta, em Inglês às 10h30, 14h30,15h30 e
16h30, em Alemão às 10h30, 14h30 e 15h30, em Português
às 11h30 e 15h30, em Francês e Espanhol às 11h30.
Adegas de S. Francisco - Avenida Arriaga, 28
9000-064 Funchal
Tel.: (+351) 291 740 100; Fax: (+351) 291 740 111
E-mail: rt@madeirawinecompany.com
www. madeirawinecompany.com

museu cidade do açúcar

Situada na antiga casa de João Esmeraldo (mercador flamengo), este núcleo dedica-se à importância do fabrico e
exportação do açúcar nos séculos XV e XVI na Madeira.
Temporariamente encerrado

núcleo museológico do IBVAM
(museu do bordado)

Este núcleo aborda os processos de execução do Bordado Madeira e mantém em exposição valiosas peças de
bordado, tapeçarias e embutidos em madeira.
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O bordado encontra-se exposto em diversos trajes e em
conjunto com outros adereços como o mobiliário.
Aberto de Segunda a Sexta, das 09h30 às 12h30 e das
14h00 às 17h30. Encerrado ao Sábado, Domingo e feriados.
Rua Visconde do Anadia, 44, 9050-020 Funchal
Tel.: (+351) 291 211 600; Fax: (+351) 291 224 791
E-mail: ivbam.sra@gov-madeira.pt
www.bordadomadeira.pt

museu da electricidade “casa da luz”

Este museu encontra-se situado no local outrora ocupado pela Central Térmica do Funchal, desactivada desde
1989. O seu espólio é composto por modelos raros de
máquinas e aparelhos com mais de meio século.
Aberto de Terça a Sábado das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às
18h00. Encerrado ao Domingo, Segunda e feriados.
Rua da Casa da Luz, 2, 9050-029 Funchal
Tel.: (+351) 291 211 480; Fax: (+351) 291 233 990
E-mail: mcl@eem.pt
www.museucasadaluz.com

“universos de memórias” - j. c. abreu
Representa um espólio doado por João Carlos Abreu (antigo
Secretário Regional do Turismo e Cultura da Madeira) à Região Autónoma da Madeira, adquirido nas suas inúmeras viagens. Todas as peças aqui reunidas estão intimamente ligadas
ao percurso de vida do doador. Para além de todo o interesse
museológico, este espólio prima pela variedade de peças
oriundas dos quatro cantos do mundo. Em anexo ao Museu existe uma Casa de Chá, cuja entrada é livre.
Aberto de Terça a Sábado das 10h00 às 17h00. Encerrado
ao Domingo, Segunda e feriados.
Calçada do Pico, nº2, 9000-026 Funchal
Tel./Fax: (+351) 291 225 122
E-mail: cccumjcna@netmadeira.com
ou cccsc.drac@madeira-edu.pt
www.universodememorias.com

museu monte palace
Este museu, localizado no Jardim Tropical Monte Palace, alberga, em regime permanente, duas colecções, uma de mi-
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nerais e outra de escultura contemporânea do Zimbabwe.
As peças em escultura expostas datam das décadas de 50 e
60 e incluem obras de artistas de Tengenenge, como Henry
Munyaradzi e Bernard Matemera.
A colecção de minerais, encontra-se organizada segundo
o seu valor estético, sendo as mesmas provenientes, na sua
maioria, do Brasil, de Portugal, do Peru ou da América do Norte.
Aberto todos os dias das 10h00 às 16h30 horas. Encerrado no dia 25 de Dezembro.
Caminho do Monte, 174
9050-288 Funchal
Tel.: (+351) 291 780 780
E-mail: info@montepalace.com ou
fundacaoberardo@netmadeira.com
www.montepalace.com

Aberto de terça a Sábado, das 10h00 às 20h00, Domingos
das 11h00 às 18h00. Fechado Segunda e feriados.
Rua da Levada dos Barreiros, 48,
9000-061 Funchal
Tel.: (+351) 919 922 722

ribeira brava
museu etnográfico da madeira
Neste antigo solar barroco, encontra-se hoje instalado
o museu Etnográfico da Madeira. O museu apresenta
colecções de objectos etnográficos, testemunhos da

museu do brinquedo

Este museu apresenta as colecções de brinquedos antigos de José Manuel Borges Pereira, enriquecidas com
algumas contribuições de outras colecções privadas. O
Museu conta também com um café/restaurante.
guia madeira e porto santo .35
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cultura e sociedade madeirenses. Na sala de exposições
temporárias são exibidos variados temas alusivos à cultura tradicional madeirense.
Aberto Terça a Sexta das 09h30 às 17h00, Sabádos e Domingos das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. Encerrado à Segunda e feriados.
Rua de S. Francisco, 24, 9350-211 Ribeira Brava
Tel.: (+351) 291 952 598
Fax: (+351) 291 957 313
E-mail: museuetnografico@clix.pt
ou m.etnografico.drac@madeira-edu.pt
www.museumac.com ou www.culturede.com

calheta
centro das artes “casa das mudas”
Esta infra-estrutura cultural situada na Calheta, é composta por dois núcleos. Uma casa senhorial, com início de
construção no séc. XVI, e que pertenceu a uma neta de
João Gonçalves Zarco, descobridor da Madeira e uma
nova ala caracterizada por uma arquitectura moderna.
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Aberto Terça a Domingo das 09h00 às 13h00 e das 14h00
às 17h30. Encerra à Segunda.
Estrada Simão Gonçalves da Câmara, nº37
9370-139 Calheta
Tel.: (+351) 291 820 900; Fax: (+351) 291 820 911
E-mail: info@centrodasartes.com
www.centrodasartes.com

são vicente
núcleo museológico da rota da cal

Este é um espaço de relevância em termos de património
natural e de cultura. O núcleo engloba uma área aproximada
de 12.000 m2, onde se encontram duas pedreiras de pedra
calcária, um forno de cal, que pela sua construção deverá ser
único na Europa e um conjunto de fósseis com mais de cinco milhões de anos, e outros imóveis de apoio à produção,
nomeadamente palheiro, poios e levadas. Apresenta, ainda,
três núcleos temáticos em exposição: Os Valores Naturais; O
Património Rural; A produção e a comercialização da cal.
Aberto de Terça a Domingo das 10h00 às 14h00. Visitas guiadas por marcação prévia.

Associação Rota da Cal
Sítio dos Lameiros
9240-211 São Vicente
Tel.: (+351) 291 842 018; Fax: (+351) 291 842 023
Telm: (+351) 965 012 418
Email:rotadacal@solarbica.com
www.rotadacalmadeira.com

ponta delgada
casa-museu dr. horácio bento de gouveia

Nesta casa de arquitectura civil popular madeirense, datada dos sécs. XVII e XVIII, nasceu Horácio Bento de Gouveia, professor, jornalista e escritor madeirense de uma
vasta obra literária editada. Encontram-se aqui expostas
uma variedade de peças antigas bem como objectos
ligados ao escritor ao longo da sua vida profissional.
Aberto de Terça a Sábado das 15h00 às 19h00. Encerrado
aos feriados.
Sítio dos Terços
Vila de Ponta Delgada
Tel.: (+351) 291 862 332
E-mail: cmdrhbg@yahoo.com
guia madeira e porto santo .37
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arco de são jorge
museu da vinha e do vinho do arco de são jorge

Aberto de Terça a Domingo das 10h00 às 18h00. Encerra
à Segunda e Feriados.

Localizado no Campo Experimental de Viticultura, numa
propriedade vitícola, este museu constitui um espaço
de divulgação do vinho produzido na ilha da Madeira,
com mostra de vários utensílios ligados à actividade.
Toda a área circundante de jardins é visitável.
Aberto de Terça a Sábado das 14h00 às 18h00. Restantes
dias mediante marcação.

Rua da Pedra d´Eira
9200-031 Caniçal
Tel.: (+351) 291 961 858
Fax: (+351) 291 961 859
E-mail: geral@museudabaleia.org
www.museudabaleia.org

Sítio da Lagoa
9230-018 São Jorge
Tel.: (+351) 291 578 106
Fax: (+351) 291 578 122

caniçal
museu da baleia
Este museu é um testemunho de toda a história da caça à
baleia e das actividades a ela associadas. Aberto ao público em 1989, possui um barco “Baleeira”, parte de um Cachalote em fibra, vitrinas com ossos e dentes de baleia,
fotografias e gravuras alusivas às baleias.

porto santo
casa museu cristóvão colombo
A Casa de Colombo apresenta-se num conjunto de dois
edifícios, o mais antigo deles remonta à época em que o
navegador viveu na ilha. Em exposição, além de retratos
de Colombo, do século XVI ao século XX, encontram-se
mapas com as diferentes rotas por ele percorridas.
Aberto de Terça a Sábado das 10h00 às 12h30 e das
14h00 às 17h30. Domingo das 10h00 às 13h00. Encerra à
Segunda e feriados. Horário de Verão (Julho a Setembro)
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de Terça a Sábado das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às
19h00. Domingo das 10h00 às 13h00. Encerra segunda
e feriados.
Travessa da Sacristia, 2 e 4
9400-176 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 405
Fax: (+351) 291 983 840
E-mail: casacolombo.drac@madeira-edu.pt
www.museucolombo-portosanto.com
www.culturede.com

guia madeira e porto santo .39
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A Madeira é um destino rico em animação, somos felizes por natureza! Uma variedade de espectáculos, festas e exposições esperam por si!
Este Arquipélago, para além da natureza invulgar e do
seu clima de Primavera eterna é também um destino rico
em animação. Ao longo de todo o ano os eventos culturais, desportivos e de entretenimento invadem todos os
pontos da Ilha. Estes eventos ganham o entusiasmo da
população local e complementam as férias dos visitantes,
tornando-as inolvidáveis.
Os principais cartazes de animação são as já tradicionais
Festas de Carnaval, Festa da Flor, Festival do Atlântico,
Festa do Vinho, Festival de Colombo, Festas de Fim de
Ano e o mais recente Madeira - Festival da Natureza.

carnaval

As Festas de Carnaval, um dos principais cartazes turísticos
do destino Madeira, enchem de animação as ruas do centro
do Funchal. Durante uma semana, a cidade envolver-se-á
de cor, brilho, alegria, folia, criatividade, fantasia e música ao

som de bandas filarmónicas e marchas carnavalescas que
levarão a boa disposição a turistas e população local.
A cidade amanhece na 6ª feira, que antecede o Entrudo,
ao som de bandas filarmónicas, samba e marchas carnava-lescas que levam a boa disposição a toda a baixa citadina
prosseguindo à noite com espectáculos na Praça do Município durante cinco dias consecutivos.
Na noite de Sábado é a vez do grande Cortejo Alegórico sair
à rua e mostrar a enorme criatividade das diversas Trupes.
Na 3ª feira de Carnaval é o dia em que o Funchal explode
de boa disposição. Milhares de foliões irreverentes, provenientes de todos os cantos da Região, a meia tarde desfilam
perante uma multidão de naturais e estrangeiros que são
contagiados por este ambiente de caricatura audaz que é o
Grande Cortejo Trapalhão.
Durante todos estes dias, as ruas do Funchal são decoradas
com motivos luminosos e inundadas por música ambiente alusiva à época carnavalesca.

madeira island open golfe

Como uma Primavera eterna, a Madeira é por excelência, o
destino de golfe para todo o ano. O Madeira Open é o mais
importante torneio de golfe que anualmente se realiza na
guia madeira e porto santo .41
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Madeira e está integrado no Main Tour da PGA European
Tour. Acontece no mês de Março ou Abril nas ilhas da Madeira ou do Porto Santo.
Se é amante de golfe não deixe de assistir a esta prova do
circuito europeu, aproveitando também para conhecer os
restantes campos de golfe da Madeira e Porto Santo.

festa da flor

Todos os anos após a Páscoa, Celebrando a Primavera e o
exuberante florescer típico da época, ainda mais intenso na
Madeira devido ao seu clima subtropical, o Funchal é palco
de um sumptuoso espectáculo, tanto a nível visual como
do olfacto, a Festa da Flor.
Os festejos iniciam-se no Sábado, pela manhã, com o Cortejo Infantil, quando milhares de crianças vestidas a preceito,
acorrem à Praça do Município no centro da cidade, para
participarem na construção de um mural de flores baptizado simbolicamente de Muro da Esperança.

No dia seguinte acontece outro deslumbrante evento, o
Grande Cortejo da Flor, que consiste no num desfile com vários carros alegóricos e centenas de figurantes, exibindo conjugações de uma multiplicidade de espécies florais típicas da
ilha, deixando no ar suaves e efémeros perfumes.
Paralelamente a estes acontecimentos, realizam-se outras
exaltações que complementam e recheiam esta celebração
dos sentidos: tapetes florais, exposição da flor, actuações
de grupos folclóricos ou concertos de música clássica e
vários espectáculos de variedades.
Venha você também viver a Primavera!

festival do atlântico

O Festival do Atlântico, a decorrer durante todo o mês de
Junho, é um evento de animação e cultura, integrando três
componentes distintas: o Festival de Música da Madeira, o
Concurso Internacional de Pirotecnia e diversos espectáculos
de animação de rua.
A componente do Festival de Música possibilita a fruição de
alguns dos melhores espaços do rico património arquitectónico, proporcionando a turistas e residentes uma ocasião singular de apreciar música erudita de qualidade.
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A vertente pirotécnica do Festival proporciona momentos únicos onde o esplendor do fogo se conjuga harmoniosamente
com a música. Todos os sábados à noite concorrentes dos
quatro cantos do mundo presenteiam milhares de pessoas.
Junho transforma assim, a capital madeirense num palco
de atracção e de animação oferecendo aos presentes espectáculos inesquecíveis, não só pela qualidade artística e
musical, mas também pelo ambiente mágico envolvente
que proporcionam.

volta à madeira
em automóveis clássicos

A Volta à Madeira em Automóveis Clássicos é uma prova limitada para Automóveis Antigos e Clássicos, inscrita no “FIA Historic Regularity Rallies” e no calendário
da FIVA (Federação Internacional de Veículos Antigos), Categoria A, onde a participação fica limitada às normas desta
Federação e simultaneamente às da Federação Internacional Automóvel (FIA) devendo para o efeito os veículos estarem em perfeito estado de conservação e originalidade.
Este evento decorre durante quatro dias percorrendo aproximadamente 400 km através das belas e por vezes sinuosas
estradas madeirenses, competindo de forma agradável de

modo a poder usufruir das belíssimas paisagens desta bela
ilha. Realiza-se no final do mês de Junho.

funchal jazz festival

O Funchal Jazz Festival é evento organizado pela Câmara
Municipal do Funchal que tem vindo a ganhar prestígio a
cada ano que passa, e junta artistas da Madeira a conceituados artistas e grupos nacionais e internacionais do Jazz. É
um festival que invade a cidade do Funchal indo ao encontro dos madeirenses e turistas, nas ruas e nos bares, com
animação de rua e outras actividades programadas para os
três dias do Funchal Jazz Festival.
Se é amante deste tipo de música, não perca estas três noites de Verão, povoadas pelos sons inconfundíveis do Jazz, a
desfrutar no cenário único dos Jardins do Parque de Santa
Catarina no início do mês de Julho.
www.funchaljazzfestival.com

rally vinho madeira

A maior manifestação automobilística de toda a Região reconhecida internacionalmente é o Rally Vinho Madeira. Realiza-se no primeiro fim-de-semana do mês de Agosto contando
sempre com a participação de nomes consagrados do autoguia madeira e porto santo .43
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uva, destacando-se a vindima ao vivo e o cortejo etnográfico
dos vindimadores no Estreito de Câmara de Lobos.
Esta festa assume os contornos de um típico arraial madeirense
com gastronomia regional, tradições vivas e muita animação.
mobilismo mundial.
Durante dois dias os concorrentes percorrem vários pontos da
ilha e animam os milhares de pessoas que enchem as serras
da Madeira à procura do melhor lugar para observar a velocidade e perícia dos automobilistas. www.ralivm.com

festa do vinho

Realiza-se no início de Setembro, altura em que por toda
a ilha se iniciam as vindimas. Procura-se recriar e reconstituir velhos e ancestrais hábitos da população madeirense
que vêm desde o início do povoamento da Ilha.
Na cidade do Funchal e na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, celebra-se a faina da vindima nas suas mais
originais concepções, onde aspectos como as decorações,
música, danças e outras formas de manifestação cultural têm
lugar. Nas tradicionais adegas os visitantes têm a oportunidade de provar os vinhos. No exterior, todos os pormenores
estão em evidência representando uma alegoria ao bago da

festival de colombo

Em Setembro, a cidade Vila Baleira dedica uma semana ao
navegador Cristóvão Colombo que por esta ilha passou e
viveu alguns anos da sua vida.
Este festival visa relembrar as passagens e vivências deste
navegador pelo Arquipélago da Madeira, nas suas viagens
rumo ao continente americano, bem como toda a epopeia
da época dos Descobrimentos.
Muita música, exposições, animação de rua, encenação
de ambientes medievais, com particular destaque para a
recriação do desembarque de Colombo e seus acompanhantes no cais da cidade e cortejo histórico marcam esta
semana “histórica”.

madeira - festival da natureza

Sinta a paisagem à sua volta. Mergulhe nela. Respire fundo.
Renda-se aos encantos de uma ilha que exala energia e inspira emoção e aventura.
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Em Outubro, a Madeira promove o Festival da Natureza e
celebra o que nela há de melhor, junto dos seus visitantes.
Tanto em terra como no ar ou no mar, as escolhas serão
mais que muitas e todos poderão experienciar actividades,
num leque de oferta variado e destinado a todas as faixas
etárias. A estas actividades, juntam-se muitas outras, numa
festa que associa o desporto, a animação, a etnografia e a
cultura madeirense.

a partir da segunda quinzena de Novembro, oferecendo-se
à contemplação do visitante um cenário de invulgar beleza.
Uma Ilha em festa, nos hotéis, nos restaurantes, nos bares
e nas ruas que para assinalar a passagem de ano, ilumina
os céus do Funchal com fogo de artifício saído de cerca de
cinquenta postos, durante aproximadamente dez minutos.
É sem dúvida um autêntico amanhecer que saúda a chegada de uma nova vida!

festas do fim do ano

Se há lugar em que se celebra a vida, esse lugar é na Madeira.
No final de cada ano comemora-se o fim de mais um ciclo de
365 dias vividos tão intensamente quanto a memória permite.
As tradições cristãs da época do Natal, muito entranhadas
nos hábitos do povo madeirense, conjugam-se com as
manifestações de regozijo pela chegada do novo ano num
programa rico e extenso de manifestações de carácter cultural, etnográfico e artístico que abrange todo o mês de
Dezembro e se prolonga até ao dia de Reis.
As condições específicas do anfiteatro do Funchal transformam-no num grandioso presépio iluminado com milhares de luzes que percorrem as principais artérias da cidade
guia madeira e porto santo .45
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Umas férias inesquecíveis merecem recordações de
prestígio. Ao percorrer as ruas centrais da cidade do
Funchal encontrará uma grande variedade de lojas,
desde as que vendem artigos regionais, que constituem pequenas lembranças da viagem realizada, até às
grandes marcas portuguesas e internacionais.
Caso já se sinta suficientemente cansado, o melhor será
recuperar energia bebendo um sumo de frutas regionais, agradavelmente instalado numa das esplanadas
do centro.
Sugere-se a aquisição de peças em Bordado Madeira,
artigos que perduram por várias gerações, e que se encontram reconhecidos internacionalmente. O Bordado
Madeira é aplicado em artigos que vão desde os lenços
de mão às tradicionais e belas toalhas de mesa, que constituem verdadeiras obras de artesanato.
Outros produtos artesanais tipicamente regionais, são os
cestos, bolsas, tabuleiros, ou até mesmo peças de mobiliário produzidas à mão em pau de vime.

Os artigos em vime estão disponíveis um pouco por toda
a ilha, mas o coração da produção destes artigos situa-se
na localidade da Camacha, onde se encontram obras neste material, nas mais variadas formas e dimensões.
Pelo menos uma garrafa do delicioso Vinho da Madeira,
acompanhá-lo-á até casa depois de tê-lo provado numa
das diversas adegas e lojas de Vinho Madeira espalhadas
pela cidade.
As flores da Madeira, tais como orquídeas, estrelícias,
proteias, antúrios, entre outras, são a recordação de
eleição de muitos visitantes. Estas flores encontram-se à
venda em qualquer parte do Funchal, como no mercado
municipal, nas floristas de rua ou em lojas especializadas.
O mercado municipal, conhecido por ‘Mercado dos Lavradores’ constitui um outro ponto de passagem obrigatório. Este local, é um verdadeiro centro de comércio de
produtos regionais que variam entre as frutas exóticas,
legumes e peixe, até às flores, artigos de vime, tapeçaria e as famosas botas de vilão.
guia madeira e porto santo .47
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Suba até às nuvens por entre montanhas e levadas e
sinta a pureza do ar que se respira a grandes altitudes,
descubra tesouros à medida que explora as profundezas do Atlântico. Qualquer que seja a sua opção sentirá
a presença firme da natureza à sua volta!
Se é um amante do turismo activo encontrará neste arquipélago condições naturais de eleição, merecendo especial destaque o Montanhismo.
Quer seja através de ‘trekking’, da escalada, do ‘canyoning’, do ‘jeep safari’, da bicicleta de todo-o-terreno ou
do hipismo, a conquista das imponentes montanhas
será, certamente, uma experiência inesquecível.
Não perca a oportunidade de fazer um passeio a pé, actividade que ocupa o primeiro lugar do pódio da oferta
turística madeirense.
Outras actividades, como a asa delta e o parapente são
modalidades muito atraentes, uma vez que o cenário natural da ilha, apresenta óptimas condições para a sua prática.
No que diz respeito às actividades desportivas ligadas
ao mar as opções são quase inesgotáveis.
Mergulhar na companhia de Meros, Golfinhos ou Lobos
Marinhos são algumas possibilidades.

Zarpar por entre as ondas das localidades do Jardim do
Mar, do Paúl do Mar e de S. Vicente, praticando surf, windsurf, jetski ou esqui aquático constituem outras experiências a não perder.
Para os amantes da pesca desportiva, capturar um blue
marlin, é também uma realidade neste tranquilo oceano.
Para aceder à listagem das Empresas de Animação Turística, empresas especializadas tanto na organização de actividades lúdicas, culturais, desportivas ou de lazer, na cidade,
no mar, na serra e no ar; como no aluguer de equipamento
apropriado, que o ajudará a tirar o melhor partido destas
actividades e a desfrutar das suas férias da melhor forma e
em segurança, consulte o site www.visitmadeira.pt.
guia madeira e porto santo .49
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infra-estruturas desportivas

centro desportivo ribeira brava

parque desportivo água de pena - machico

O Centro Desportivo da Madeira situa-se a norte do nó de
acesso à via rápida, em pleno vale da Ribeira Brava. Este
espaço composto por múltiplas construções desportivas
com cerca de 60 mil m2, destina-se à prática de futebol de 11, de futsal, ténis e paddel. Possui também um
campo polivalente coberto, uma ciclovia e um circuito
de manutenção física.

Localizada sob a pista do Aeroporto da Madeira e ocupando uma área de 105.200 m2, esta infra-estrutura congrega um centro lúdico eminentemente desportivo.
Podemos encontrar diversos campos polivalentes onde
é possível a prática de actividades como hóquei, futsal,
andebol, basquetebol, voleibol, futebol, ténis e squash,
entre outras.
Aberto todos os dias das 10h00 às 22h00 (é aconselhado
aos interessados fazer pré-reserva)
Parque Desportivo Água de Pena
Sitio da Queimada
9200-202 Água de Pena – Machico
Tel.: (+351) 291 966 222
E-mail: gabineteapoio@cm-machico.pt ou
reservas.pdap@ptprime.pt
www.sociedademetropolitana.pt

Para além destas vocações, o Centro Desportivo da Madeira possui, também, uma componente lúdica, com 2
parques infantis, zonas verdes, um snack-bar e um estacionamento subterrâneo.
Aberto todos os dias das 09h00 às 23h00
Centro Desportivo Ribeira Brava
Sítio da Fajã da Ribeira, 9350 Ribeira Brava
Tel.: (+351) 291 950 120
Fax: (+351) 291 950 129
E-mail: info@centrodesportivodamadeira.com
www.centrodesportivodamadeira.com
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marinas
Podemos afirmar que em belos cenários se encontram as
marinas do Arquipélago da Madeira, cada uma delas com
a sua particularidade.
A maioria das marinas disponibiliza serviços de apoio que
incluem ligações de água e electricidade, postos de combustível, balneários e instalações sanitárias. Em algumas
delas é ainda possível encontrar lojas de equipamentos
náuticos, restaurantes e bares, entre outros.
funchal marina
Marina do Funchal
Tel: (+351) 291 232 717
Fax: (+351) 291 225 524
E-mail: geral@marinadofunchal.com
www.marinadofunchal.com
Coordenadas geográficas: 32º 38 ‘28” N; 16º 54’ 24” W
quinta do lorde marina
Marina da “Quinta do Lorde”

Tel: (+351) 291 969 607
Fax: (+351) 291 960 066
E-mail: geral@quintadolorde.pt
www.quintadolorde.pt
Coordenadas geográficas: 32º 44 ‘50” N; 16º 43’ 17” W
calheta marina
Porto de Recreio da Calheta
Tel: +351 291 824 003
Fax: +351 291 824 009
E-mail: info@portoderecreiodacalheta.com
www.portoderecreiodacalheta.com
Coordenadas geográficas: 32º 42’ 8’’N; 17º 10’ 1’’ W
porto santo marina
33º/36º Assistência Náutica,Lda. - (Porto Santo Marina)
Tel: +351 291 980 080
Fax: +351 291 983 742
E-mail: marinaportosanto@quintadolorde.pt
www.quintadolorde.pt
Coordenadas geográficas: 33º 03´ 6 N - 16º 18´9 W
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Caminhar nas ilhas da Madeira e do Porto Santo é revigorante, excitante e altamente compensador. Qualquer caminhante achará as veredas e levadas da Madeira um desafio e uma agradável surpresa.
Os percursos pedonais recomendados na Região Autónoma da Madeira são classificados como pequenas
rotas (PR). Estão identificados e caracterizados para
que os utentes tenham, à partida, conhecimento da
realidade que vão encontrar. São mantidos, fiscalizados e sinalizados pelas entidades públicas regionais,
nomeadamente, pela Direcção Regional de Florestas,
que colaborou com a cedência de conteúdos através
do projecto Tourmac.
Os percursos pedonais recomendados na Região Autónoma da Madeira foram estabelecidos e regulamentados pelo Decreto Legislativo Regional nº 7-B/200/M.

Nesta conformidade, integra esta listagem 20 percursos
pedestres localizados na ilha da Madeira e 3 na ilha do
Porto Santo, conforme indicado abaixo:
na madeira:
• PR1 - Vereda do Areeiro (Pico do Areeiro - Pico Ruivo);
• PR1.1 - Vereda da Ilha (Pico Ruivo - Ilha);
• PR1.2 - Vereda do Pico Ruivo (Achada do Teixeira - Pico Ruivo);
• PR1.3 - Vereda da Encumeada (Pico Ruivo - Encumeada);
• PR2 - Vereda do Urzal (Curral das Freiras - Boaventura);
• PR3 - Vereda do Burro (Pico do Areeiro - Ribeira das Cales);
• PR3.1 - Caminho Real do Monte (Ribeira das Cales - Monte);
• PR4 -Levada do Barreiro (Poço da Neve - Casa do Barreiro);
• PR5 - Vereda das Funduras (Portela - Maroços);
• PR6 - Levada das 25 Fontes (Rabaçal - 25 Fontes);
• PR6.1 - Levada do Risco (Rabaçal - Risco);
• PR7 - Levada do Moinho (Ribeira da Cruz - Lamaceiros);
• PR8 - Vereda da Ponta de São Lourenço (Baia d´Abra - Cais do Sardinha);
• PR9 - Levada do Caldeirão Verde (Queimadas - Caldeirão Verde - Caldeirão do Inferno);
• PR10 - Levada do Furado (Ribeiro Frio - Portela);
• PR11 - Vereda dos Balcões (Ribeiro Frio - Balcões);
• PR12 - Caminho Real da Encumeada (Boca da Corrida - Encumeada - Ribeira Grande);
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• PR13 - Vereda do Fanal (Assobiadores - Paul da Serra - Fanal);
• PR14 - Levada dos Cedros (Fanal - Curral Falso);
• PR15 - Vereda da Ribeira da Janela (Curral Falso - Ribeira da Janela);
• PR16 - Levada da Fajã do Rodrigues (Fajã da Amã - Ribeira da Janela);
• PR17 - Caminho do Pináculo e Folhadal (Lombo do Mouro - Caramujo - Folhadal
- Encumeada);
• PR18 - Levada do Rei (Quebradas - Ribeiro Bonito);
• PR19 - Caminho Real do Paul do Mar (Prazeres - Paul do Mar);
• PR20 - Vereda do Jardim do Mar (Prazeres - Jardim do Mar);
• Um caminho para todos – Queimadas

no porto santo:
PR 1 - Vereda do Pico Branco e Terra Chã (ER 111 - Terra Chã);
PR 2 - Vereda do Pico do Castelo (Moledo - Pico do Castelo);
PR 3 - Vereda do Calhau (Fonte da Areia - Calhau)
Para aqueles que realmente estão interessados em efectuar algum destes percursos recomendamos a compra de
um programa organizado por uma Agência de Viagens
ou Empresa de Animação Turística, as quais organizam
Passeios a Pé devidamente acompanhados por um guia
de montanha. A Direcção Regional do Turismo da Madeira declina qualquer responsabilidade no que concerne ao
estado e conservação das veredas.
responsabilidade
Os percursos pedonais recomendados não isentam os
seus utentes ou as pessoas que os promovam da assunção da responsabilidade por eventuais danos materiais
ou humanos que ocorram no decurso da sua realização.
(Decreto Legislativo regional 7-B/2000/M, Artigo 9.º)
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De forma a garantir e zelar pela segurança dos caminhantes, alguns circuitos pedestres da Região estão sujeitos a
trabalhos de recuperação, pelo que aconselhamos a consultar o sobre o ponto de situação dos mesmos previamente à sua realização, através do site www.visitmadeira.pt
normas de conduta e segurança
A maioria dos passeios percorre zonas montanhosas em
plena natureza, pelo que é muito importante que se prepare convenientemente antes de iniciar um passeio, de
modo a não comprometer a sua própria segurança.
Deixamos aqui algumas normas de conduta e segurança
que devem ser sempre respeitadas.
normas de conduta:
• Mantenha-se dentro do trilho
• Evite ruídos e atitudes que perturbem o meio ambiente
• Não recolha nem danifique plantas
• Não perturbe os animais
• Não abandone lixo (não deite lenços de papel no chão,
a sua decomposição é muito lenta)
• Não faça lume

• Se é fumador, não deite as beatas no chão, guarde-as
para colocar no caixote do lixo
• Não destrua ou modifique a sinaléctica
para sua segurança:
• Não caminhe só, leve sempre companhia
• Recolha previamente informação actualizada sobre o
percurso
• Informe sempre alguém do trilho que vai fazer e hora
prevista da chegada
• Certifique-se do tempo de caminhada e garanta que a
finaliza antes de anoitecer
• Transporte alguma comida e água de reserva
• Utilize roupa e calçado apropriados
• Se possível leve um telemóvel consigo
• Em caso de fortes chuvas e ventos não faça o percurso
ou volte para trás pelo mesmo caminho
• Não corra riscos
telefones úteis:
Emergência: 112
Protecção Civil: 291 700 112
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A tradição do golfe na Madeira remonta ao ano de 1937,
altura em que as famílias inglesas Miles, Leacock e Blandy
constroem o primeiro campo de golfe com nove buracos.
A Região dispõe, neste momento, de 72 buracos, divididos por três campos de golfe, dois na Ilha da Madeira, um
com 18 buracos e outro com 27, e um na Ilha do Porto
Santo com 27 buracos, dos quais nove se encontram integrados no circuito ‘pitch and putt’.
Os três campos de golfe da Madeira apresentam excelentes condições de praticabilidade e ressaltam pela
beleza dos cenários circundantes.
A Madeira apresenta todas as facilidades para receber
jogadores de vários ‘handicaps’, nelas se incluindo uma
oferta hoteleira de qualidade superior. Estas condições
permitiram a designação do arquipélago como um paraíso para os amantes deste desporto.
Faz parte do extenso calendário de torneios de golfe da
Madeira, o ‘Madeira Island Open Golf’, prova integrada
na PGA Europeia, que constitui o mais importante torneio de golfe que se realiza, anualmente na região, por
altura da Primavera.

clube de golfe do santo da serra
É considerado um dos mais espectaculares campos de
Golfe da Europa, graças às vistas deslumbrantes desde
as montanhas até ao mar.
Construído em 1937 o Santo da Serra Golf foi re-desenhado por Robert Trent Jones em 1991, estando localizado na
localidade do Santo da Serra, a curta distância do Funchal
e a menos de 15 minutos do Aeroporto Internacional do
Madeira.
Com 27 buracos disponíveis, par 72 e 9.003 metros, o
campo caracteriza-se por generosos ‘fairways’, ‘greens’ e
uma escolha de posições dos ‘Tees’, que favorece todas as
habilidades possíveis.
Santo António da Serra
9200-152 Machico
Tel: (+351) 291 550 100
Fax: (+351) 291 550 105
E-mail: reservations@santodaserragolf.com
www.santodaserragolf.com
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palheiro golf
A 500 metros acima da baía do Funchal, junto aos exóticos jardins da Quinta do Palheiro Ferreiro, situa-se o Campo do Palheiro Golfe. Este campo, inaugurado em 1993,
foi desenhado por Cabel Robinson, que teve a preocupação de aproveitar ao máximo as colinas, cumes e vales
profundos desta região, por forma a proporcionar aos
profissionais de golfe um tipo de jogo emocionante e
competitivo.
O Palheiro Golf apresenta 18 buracos, par 72 e 6.086 metros, dispondo também de facilidades como pro-shop,
putting green e driving range.
Rua do Balancal, 29
São Gonçalo
9060 - 414 Funchal
Tel.: (+351) 291 790 120
Fax: (+351) 291 792 456
E-mail: reservations.golf@palheiroestate.com
www.madeira-golf.com ou www.palheiroestate.com
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campo de golfe do porto santo
Projectado pelo ex-campeão mundial, Severiano Ballesteros, será, num futuro próximo, o maior campo de todo o
arquipélago, o qual permitirá ter 500 pessoas a jogar golfe
em simultâneo.
Inaugurado em 2004, este campo conta com 18 buracos de
par 72 e um circuito rápido de nove buracos de par 3, denominado ‘Pitch and Putt’, possível de percorrer numa hora.
Sitio das Marinhas
9400-162 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 778; Fax: (+351) 291 983 508
E-mail: sdps@netmadeira.com
www.portosantogolfe.com
Com infra-estruturas desta magnitude, o arquipélago da
Madeira apresenta-se mais atractivo sob o ponto de vista
desportivo.
Enquanto aqui estiver, aproveite para treinar as suas tacadas em ambientes de luxo, cuja envolvência natural
constitui o maior trunfo!
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parque temático da madeira

O Parque Temático da Madeira, “único” em Portugal, apresenta-se como um pequeno parque Expo, de carácter
permanente.
Com pavilhões dedicados à história, à ciência e às tradições da ilha, o parque conjuga as opções dos visitantes
com temas como a Natureza, a Cultura e o Divertimento.
Uma réplica do comboio do Monte, os tradicionais
carros de bois e as redes, a típica Casa de Santana, o
Moinho, um Labirinto e ainda um Lago constituem alguns dos elementos atractivos deste Parque dedicado
à história e cultura madeirenses.
Os espaços ajardinados, com flora endémica da Madeira
e com percursos pedestres pelo meio são outras mais-valias desta atracção cultural e científica.
Horário de Funcionamento: 10h00 às 19h00
Encerra 25 de Dezembro.
Parque Temático da Madeira
Estrada Regional 101
Fonte da Pedra
9230-116 Santana

Tel.: (+351) 291 570 410; Fax: (+351) 291 570 419
E-mail: info@parquetematicodamadeira.pt
www.parquetematicodamadeira.pt

centro de vulcanismo

O Centro de Vulcanismo alia a cultura e o conhecimento
ao lazer e à animação. O centro pretende dar a conhecer, de uma forma pedagógica e lúdica, o nascimento
da Terra, nomeadamente do arquipélago da Madeira, o
qual resulta de explosões vulcânicas.
O Centro de Vulcanismo constitui também um complemento da visita às grutas, explicando-as enquanto exemplo de formação geológica da Madeira. Para tal, dispõe de
um pavilhão destinado à realização de um espectáculo
audiovisual, onde é recriada a evolução geológica das
grutas, a encenação da erupção de um vulcão e a simulação do nascimento da ilha.
Aberto todos os dias da semana, com a primeira visita às
10h00 e última visita às 19h00. Encerra a 25 de Dezembro.
Grutas de S. Vicente
Sitio do Pé do Passo
9240-039 São Vicente
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Tel.: (+351) 291 842 404 Fax: (+351) 291 842 684
E-mail: grutasvicente@hotmail.com
www.grutasecentrodovulcanismo.com

centro de ciência viva

O Centro de Ciência Viva é visto como uma espécie de centro cultural, vocacionado para adultos e para crianças, que
visa acolher exposições nacionais e internacionais no domínio da ciência, tendo para isso celebrado um protocolo
com o Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva de Lisboa.
Este centro, para além da área de exposições com jogos interactivos, apresenta ainda um auditório, para cerca de 150 pessoas, que permite a realização de congressos e simpósios.
Aberto de Segunda-feira a Domingo das 10h00 às 18h00.
Encerra 25 Dezembro e feriados.
Centro de Ciência Viva
Rotunda do Ilhéu Mole
9270-095 Porto Moniz
Tel: (+351) 291 850 300; Fax: (+351) 291 850 305
E-mail: geral@portomoniz.cienciaviva.pt
www.portomoniz.cienciaviva.pt

madeira story centre

É um local onde se pode reviver toda a História Madeirense, desde a sua formação geológica até à actualidade. Em hora e meia de visita o visitante explora a História
através de recriações, com base em equipamentos interactivos e multimédia. No Madeira Story Centre o visitante interage com a História.
Abertos todos os dias das 10h00 às 18h00. Encerra 25
de Dezembro.
Madeira Story Center
Rua D. Carlos I, n.º 27-29,
9060-051 Funchal
Tel.: (+351) 291 000 770; Fax: (+351) 291 000 789
E-mail: info@storycentre.com
www.storycentre.com
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centro de ciência viva - ‘madeira magic’

Este parque temático conta com um espaço de “Ciência
Viva” com infra-estruturas lúdicas e pedagógicas, um mini
planetário, um auditório para projecção de filmes a três
dimensões e ainda um espaço destinado a exposições
temporárias oferecendo sempre novidades aos visitantes.
Além destas infra-estruturas o Madeira Magic dispõe de
um jardim com 5 mil metros quadrados, o qual funciona
como um espaço de divertimento ao ar livre com uma
componente pedagógica. O objectivo é criar um espaço
dedicado primordialmente às crianças mas que os pais
e avós também gostam de visitar.
Esta área é ainda complementada com um health-club,
um restaurante com uma área especificamente concebida para crianças e para a realização de festas de aniversário e uma casa de chá com acesso pela promenade. Não
foram esquecidas as estruturas de apoio como postos de
primeiros socorros e fraldários, nem os acessos para os
deficientes e para os mais idosos.

Aberto de Terça a Domingo, das 10h00 às 18h00. Encerra à
Segunda -feira, 25 de Dezembro e 1 de Janeiro.
Madeira Magic
Rua Ponta da Cruz, 25
São Martinho, 9000-103 Funchal
Tel.: (+351) 291 700 708; Fax: (+351) 291 700 707
E-mail: fun@madeira-magic.com
www.madeira-magic.com

teleféricos

Os dois teleféricos de exploração turística, existentes no
Funchal, permitem realizar um programa de meio-dia pelas encostas verdejantes do sul da ilha, e dão a conhecer
alguns dos seus cenários mais belos e recônditos.

teleférico funchal - monte

Este teleférico, localizado na Zona Velha da Cidade, liga o
Funchal ao Monte em cerca de 11 minutos.
Com um total de 41 cabines de 8 lugares cada, este meio
de transporte proporciona espectaculares vistas sobre a
baía e os vales do Funchal.
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A estação do Funchal situa-se no Campo Almirante Reis e a
do Monte no Largo das Babosas.
Partindo do Funchal poderá chegar, em poucos minutos, à
localidade do Monte, observando a paisagem circundante.
Depois de conhecer esta pequena bela “Sintra” madeirense,
regresse à capital num percurso inesquecível, através de um
carro de cesto movido pelos pés de dois “carreiros”.
Aberto todos os dias das 09h30 às 17h45 (último embarque).
Encerra 25 Dezembro.
Teleféricos da Madeira, S.A.
Caminho das Babosas nº 8
9050-541 Funchal
Tel: (+351) 291 780 280
Fax: (+351) 291 780 281
E-mail: info@madeiracablecar.com
www.madeiracablecar.com

teleférico do jardim botânico

O teleférico que liga o Jardim Botânico à localidade das
Babosas (Monte) em cerca de 9 minutos, apresenta-se
como um circuito turístico muito atraente.

A estação principal localiza-se no Jardim Botânico e a outra no Monte, junto ao Largo das Babosas.
Esta infra-estrutura oferece aos visitantes um percurso
panorâmico com vistas privilegiadas sobre a baía do
Funchal e sobre o Vale da Ribeira de João Gomes, local
de rara beleza natural constituído por uma mancha florestal de Laurissilva.
Este teleférico oferece também um excelente acesso às
levadas dos Tornos, Bom Sucesso e ao Curral dos Romeiros, pólos de atracção turística muito procurados.
Depois de visitar o fantástico mundo natural do Jardim Botânico, poderá seguir até à romântica localidade do Monte.
No miradouro do Largo das Babosas, comodamente instalado na esplanada do bar, poderá usufruir da magnífica
vista sobre o vale.
Na estação do Jardim Botânico também se encontra
disponível um bar e um restaurante, ambos com esplanadas debruçadas sobre magníficas vistas.
A linha do teleférico do Jardim Botânico, com um percurso de 1.600 metros e uma altitude entre os 10 e os 100
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carros de cesto

metros do solo, apresenta 12 cabinas, com capacidade
para 8 pessoas em cada uma delas, podendo transportar
cerca de 400 pessoas por hora.
Aberto todos os dias das 09h30 às 17h45 (último embarque).
(excepto 25 Dezembro).
Teleférico do Jardim Botânico
MTA - Transportes Alternativos da Madeira S.A
Caminho das Voltas, 15
9060-329 Funchal
Tel.: (+351) 291 210 290; Fax: (+351) 291 238 956
E-mail: info@telefericojardimbotanico.com
ou info@botanicalgardencablecar.com
www.telefericojardimbotanico.com
ou www.botanicalgardencablecar.com

O percurso destes tradicionais carros tem início no Monte e finaliza no Livramento. Movidos pelos pés de dois
‘carreiros’, os carros de cesto, proporcionam momentos
de pura emoção. Este meio de deslocação é ideal para
complementar a subida ao Monte por teleférico.
Aberto diariamente das 09h00 às 18h00, Domingo das
09h00 às 13h00.
Não se realizam a 1 Janeiro, sexta - feira santa, 14 e 15
Agosto e 25 Dezembro.
Carreiros do Monte
Sítio da Igreja, Monte
9050 - 288 Funchal
Tel.: (+351) 291 783 919

mercado dos lavradores

Vale a pena conhecer este mercado que é um ponto de
referência na linguagem urbanística, arquitectónica e
funcional da cidade do Funchal.
Testemunho puro da arquitectura denominada do Estado
Novo, num estilo que oscila entre a art deco dos anos 30
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No primeiro andar encontram-se expostas as frutas tropicais, as hortaliças e as especiarias. A carne está no piso
térreo e o peixe no inferior.
Aberto de Segunda a Quinta das 07h00 às 19h00.
Sexta das 07h00 às 20h00. Sábados das 07h00 às 14h00.
Encerrado Domingo e feriados.

e o modernismo, o Mercado dos Lavradores apresenta
dois painéis de azulejos na entrada principal e vários
painéis no interior, cuja produção foi da outrora famosa
Fábrica de Sacavém, entretanto extinta.
Localizado muito próximo da zona histórica de Santa Maria, no Mercado, vive-se um ambiente de rebuliço, próprio de qualquer mercado, no entanto, neste, ressalta a
multiplicidade de cores e odores das lindas flores que a
todos inebriam. Estrelícias, orquídeas, proteias, rosas,
antúrios, catleyas, camélias são expostas e vendidas
pelas desenvoltas floristas, também trajadas de vivas
cores com o fato típico regional.

Largo dos Lavradores
9060 - 158 Funchal
Tel.:(+351) 291 214 080
E-mail: servico.mercados@cm-funchal.pt

casino da madeira

O Casino da Madeira, localizado no Funchal, apresenta-se
como um amplo centro de animação que associa o lazer
ao entretenimento.
Uma vez na Madeira, experimente a sua sorte num dos
jogos disponíveis. O Casino apresenta uma sala de jogos
a qual oferece uma serie de opções que vão desde as Roletas, Poker, Keno, Black Jack / 21, aos jogos de “Vídeo Rolos”.
O Casino da Madeira apresenta diversas infra-estruturas de
apoio como o Palm Bar, a discoteca Copacabana, o Res-
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taurante Bahia e o Restaurante Rio. Aos amantes da noite
encontra-se reservada a discoteca Copacabana, local ideal
para dançar ao ritmo das músicas da moda e onde também decorrem variados espectáculos musicais com artistas nacionais e internacionais de renome.
Aberto todos os dias das 15h00 às 03h00 de Domingo a
Quinta-feira e das 16h00 às 04h00 à Sexta-feira, Sábados
e vésperas de feriado.
Encerrado 24 e 25 de Dezembro.
Casino da Madeira
Avenida do Infante
9004-513 Funchal
Tel: (+351) 291 209180; Fax: (+351) 291 235 894
E-mail: casino.madeira@pestana.com
www.casinodamadeira.com

aquário da madeira
O Aquário da Madeira, localizado na vila do Porto Moniz,
junto ao porto de abrigo, apresenta-se como uma mais-valia do programa lúdico cultural da localidade.

O edifício do Aquário encontra-se instalado no antigo forte de São João Batista, que foi edificado em 1730 como
resposta aos ataques perpetrados por piratas à povoação
do Porto Moniz. Nessa altura, o Porto Moniz assumia-se
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como o principal porto de desembarque a norte da ilha.
As ruínas do Forte foram adquiridas pela Câmara Municipal do Porto Moniz em 1998, que recuperou o forte com
o seu traço original, tendo o seu interior sido adaptado à
sua nova função de Aquário.
O Aquário da Madeira é constituído por 11 tanques
de exposição, nos quais se encontram representados os
vários “habitats” do mundo marinho madeirense. O tanque mais imponente contém cerca de 500 00 litros de
água salgada.
Aberto todos os dias das 10h00 às 18h00. Encerra 25
Dezembro
Aquário da Madeira
Rua Forte de São João Batista
9270-095 Porto Moniz
Tel.: (+351) 291 850 340; Fax: (+351) 291 850 349
E-mail: geral@aquariodamadeira.com
www.aquariodamadeira.com

aquaparque

Se procura animação e diversão para toda a família terá de
reservar meio-dia para desfrutar do Aquaparque, situado no
concelho de Santa Cruz. Esta infra-estrutura, com capacidade
para mais de 1000 pessoas, inclui várias piscinas lúdicas, 3 water-slides, 4 pistas rápidas, um rio rápido, 1 black-hole, 1 rio
hole, 1 rio lento, 1 piscina de lazer e uma aqualândia infantil.
Aberto de Junho a Setembro
Aquaparque
Ribeira da Boaventura
9100-138 Santa Cruz
Tel.: (+ 351) 291 524 412;
Fax: (+351) 291 524 602
E-mail: geral@aquaparque.com
www.aquaparque.com

passeios de helicoptero

Para ficar com a noção exacta da dimensão do Arquipélago,
poderá programar um passeio de helicóptero e aproveitar o momento para desfrutar das magníficas paisagens
da Madeira.
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A empresa Helibravo Atlantic tem à sua disposição um
serviço de táxi aéreo feito por um helicóptero a partir da
baía do Funchal e com vários itinerários à sua escolha, incluindo a volta à ilha.
Helibravo Atlantic
Rua Dr. António José de Almeida, 17-6º
9000-062 Funchal
Tel.: (+351) 291 232 882
E-mail:helibravoatlantic@netmadeira.com
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Uma ilha dourada, banhada por águas azul turquesa e
onde a tranquilidade é rainha é tudo o que precisa para
usufruir de umas férias relaxantes.
A segurança aliada à simpatia de um povo hospitaleiro,
os prazeres que a natureza oferece com a sua belíssima
praia de areia fina e o seu mar de águas tranquilas, fazem
da ilha do Porto Santo um local privilegiado entre outros
destinos semelhantes.

Para além da praia, a cidade Vila Baleira, revela histórias
e lendas de um passado mais ou menos remoto, como
é o caso da Casa Museu onde residiu em tempos Cristóvão Colombo.
A beleza primitiva das paisagens encanta todos aqueles
que se candidatam a passear a pé pelas veredas ou a pedalar pelos trilhos da ilha.

Plantada no Oceano Atlântico, esta ilha apresenta um
areal fino e dourado, com 9 km de extensão, que convida a muitos banhos de sol e de mar.
Saúde e bem-estar estão de mãos dadas nesta magnífica
praia, uma vez que, para além da limpidez das suas águas,
as suas areias possuem propriedades terapêuticas raras.
Caracterizam-se por grande macieza, finura e baixa abrasividade e são compostas principalmente por carbonato
de cálcio, sob a forma de calcite, as quais possuem propriedades térmicas muito particulares.
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Envolta em cenários naturais, que variam entre quilómetros de pacíficas praias, picos verdejantes e um mar
colorido de um azul profundo, esta pequena ilha é o
local ideal para fugir do ‘stress’ do dia-a-dia.

Pela descrição, certamente ninguém ficará indiferente à
segunda maior ilha do arquipélago, tão diferente da vizinha ilha da Madeira, mas tão atraente quanto ela.
Venha conhecer o Paraíso, ele encontra-se aqui tão perto!

Desfrute dos benefícios terapêuticos, comprovados
cientificamente, das areias e do mar do Porto Santo
que, por serem ricas em iodo, cálcio e magnésio ajudam
a suplantar a falta de sais minerais no corpo humano, provocada pelo ‘stress’ e pelo cansaço.
Deixe-se mimar num dos muitos tratamentos naturais
do único centro de talassoterapia do arquipélago. A par
dos tratamentos de beleza como limpezas de pele, peeling, entre outros, existem tratamentos para a prevenção
e alívio de doenças relacionadas com o reumatismo, a artrite, problemas ósseos e musculares, e ainda inovadoras
técnicas de combate às chamadas doenças da vida moderna, ‘stress’, esgotamento, fadiga, sedentarismo, deficiências alimentares, tabagismo, problemas venolinfáticos,
afecções osteoarticulares, distúrbios digestivos, recuperação pós-parto, etc.
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como chegar ao porto santo
via aérea
Existem várias ligações diárias entre a Madeira e o Porto
Santo, e entre Lisboa e Porto Santo durante todo o ano.
aeroporto do porto santo
Localização: a 2km da Cidade Vila Baleira
Tel.: (+351) 291 980 120 Fax: (+351) 291 980 121
E-mail: anam@anam.pt
www.anam.pt

Código ICAO: LPPS
Código IATA: PXO

via marítima

Ferry-boat
Um moderno ferry-boat, denominado Lobo Marinho, propriedade da empresa Porto Santo Line, assegura diariamente a ligação de passageiros e viaturas, entre as ilhas da Madeira e do
Porto Santo, numa viagem que tem uma duração aproximada
de 2h30m. Este navio tem capacidade para 1.153 passageiros.
porto santo line (Ferry-boat entre ilhas)
Email: info@portosantoline.pt
www.portosantoline.pt
no funchal
Sede - vendas: Rua da Praia, 6
9000-503 Funchal
Tel: (+351) 291 210 300
Fax: (+351) 291 226 434
Porto do Funchal
Tel: (+351) 291 214 881/2
Fax: (+351) 291 214 888
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no porto santo
Rua Estêvão de Alencastre Lj 6/7
9400-161 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 982 938; Fax: (+351) 291 982 543
marina do porto santo
A marina do Porto Santo, concessionada à empresa ‘Assistência Náutica 33º / 16º’, situa-se no interior do porto de abrigo do Porto Santo. Tem uma capacidade de
acostagem em pontões flutuantes de 165 lugares para
embarcações dos 4 a 15 metros de comprido. Todos os
postos de amarração estão equipados com sistema de
fornecimento de água e electricidade.
Balneários, sanitários, lavandaria, oficina, recepção e envio de fax’s são alguns dos serviços disponibilizados aos
utilizadores.
Assistência Náutica 33º 16º - (Marina do Porto Santo)
16º 18’40” W 33º 03’21” N
Tel: (+351) 291 980 080; Fax: (+351) 291 983 742
Email: marinaportosanto@quintadolorde.pt
www.quintadolorde.pt
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o que visitar
casa museu cristóvão colombo

A Casa Museu Cristóvão Colombo, o maior ícone cultural
do Porto Santo, assinala a presença do descobridor da
América na ilha. O Museu procurou recriar o ambiente
primitivo onde o explorador viveu por algum tempo.
A Casa de Colombo apresenta-se num conjunto de dois
edifícios, o mais antigo deles remonta à época em que
o navegador permaneceu na ilha.
Em exposição, além de retratos de Colombo, do século
XVI ao século XX, encontram-se mapas com as diferentes
rotas por ele percorridas.
Aberto de Terça a Sábado das 10h00 às 12h30 e das
14h00 às 17h30. Domingo das 10h00 às 13h00. Encerra
Segunda e feriados.
Horário de Verão: Meses de Julho, Agosto e Setembro de Terça a Sábado das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 19h00. Domingo das 10h00 às 13h00. Encerrado Segunda e feriados.
Travessa da Sacristia, 2 e 4
9400-176 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 405; Fax: (+351) 291 983 840

E-mail: casacolombo@casacolombo.pt
www.museucolombo-portosanto.com

capela de nossa senhora da graça

Esta ermida é um dos mais antigos templos construídos no
Porto Santo antes de 1533.
Destruída no ano de 1812, foi reconstruída em 1951. Intimamente ligada à história da Ilha, aqui se refugiaram muitos
dos habitantes para escapar à perseguição dos piratas.

igreja matriz

Um dos principais monumentos porto-santenses é a
Igreja Matriz, também chamada Igreja de Nossa Senhora da Piedade, situada no Largo do Pelourinho em plena
cidade.
Esta igreja foi, por várias vezes, incendiada por piratas e
corsários que aportavam na Ilha. Hoje, conserva no seu
interior belíssimos altares e telas, da autoria de Martim
Conrado e Max Römer, cuja beleza artística desperta a
atenção de todos os que visitam este templo.
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moinhos de vento

A paisagem porto-santense é caracterizada pelo aparecimento, aqui e ali, dos tradicionais moinhos de vento.
Por apresentar um relevo relativamente baixo, a ilha está
muito exposta a vento de todos os quadrantes.
Os moinhos de vento surgiram no Porto Santo para
a moagem de cereais necessária ao fabrico do pão.
O primeiro moinho de vento, foi construído em 1794,
e foi a obra mais grandiosa que se efectuou no Porto
Santo, durante o século XVIII. Anos mais tarde o Porto
Santo apresentava já um aspecto muito pitoresco com
inúmeros moinhos de vento, em madeira e de tipo rotativo, alguns dos quais se mantêm ainda em actividade.

portela

Este miradouro, que fica a 1,6 km da Cidade Vila Baleira,
faz-se anunciar por uma avenida de palmeiras e por vários moinhos de vento. Deste local, avista-se em baixo, a
Oeste, a praia do Porto Santo, e a Leste a forma cónica
do Pico de Baixo e o Ilhéu de Cima.
No caminho para este miradouro, não deixe de reparar
na Capela da Nossa Senhora da Graça, erguida em 1851.

pico castelo

No alto deste cume foi construída uma pequena fortaleza,
no século XVI, para fazer frente às frequentes invasões de
piratas franceses e argelinos. Hoje, este miradouro, proporciona uma excepcional vista geral sobre o Porto Santo.

pico do facho

Com uma altitude de 517 metros, o Pico do Facho constitui o pico mais alto da ilha.
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Quem subir ao cume contemplará uma panorâmica geral
sobre a cidade.

fonte da areia

Em tempos remotos acendiam-se aqui fachos para avisar
a população de que se aproximavam barcos inimigos.
Os amantes da diversidade e da descoberta, podem desbravar a Serra de Fora e o extenso vale da Serra de Dentro,
que se situam na encosta oriental do Pico do Facho e observar paisagens únicas, pequenas baías encantadas e
o mar levadiço da Zona Norte.

pico de ana ferreira

Neste pico encontra-se o miradouro da Pedreira, do qual se
avista o Ilhéu de Fora e os picos do Facho e do Castelo.
Esta pedreira é composta por colunas prismáticas, de formas
muito irregulares, popularmente conhecida como o ‘Piano’.

Numa ilha que possui uma quantidade controlada de
água, a importância de fontes naturais mantém-se.
Noutros tempos, esta fonte continha a água mais saborosa de toda a ilha, tendo sido utilizada inclusive, para
fins medicinais, sendo por isso considerada uma fonte
sagrada pelos seus habitantes. Hoje, a Fonte da Areia já
não jorra a água de antigamente, mas o vento fez questão
em deixar o seu rasto nas rochas arenosas, proporcionando um incrível espectáculo de erosão aos seus visitantes.
Chegará a esta fonte partindo da Camacha, por uma estrada que segue para Oeste em direcção ao mar.

ponta da calheta

Provavelmente não existirá melhor forma de desfrutar
da praia do Porto Santo, a não ser através de um passeio
desde a cidade até à Ponta da Calheta, caminhando ao
longo da praia. Deixe-se embalar pelo som mágico das
ondas e contemple esta beleza indescritível.
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morenos

A oeste, entre o Pico da Ana Ferreira e após o Zimbralinho,
encontra-se uma zona repleta de verde repousante, ideal
para piqueniques.

ilhéu de baixo ou da cal
Se puder, aguarde pelo cair da noite, e na hora crepuscu
lar, não perca os encantados raios de sol que beijam o
mar e a areia dourada.

zimbralinho
Deslocando-se para oeste, entre o Miradouro das Flores e o
sítio dos Morenos encontrará o Zimbralinho, local de grande beleza, pela quietude presente.
Após percorrer uma vereda, a vista alcança uma praia de
calhau, onde se encontra um fontanário.
O visitante terá então que iniciar a descida para ir ao encontro das fantásticas águas azuis turquesa que aí repousam.

Este ilhéu possui ricas minas de calcário. As suas encostas, que se encontram perfuradas de cavernas, dão entrada a inúmeras galerias de exploração.
Entre este ilhéu e a Ponta da Calheta medeia o Boqueirão
de Baixo, com 400 metros de largura, navegável apenas
por pequenas embarcações e quando o mar não faz rebentação.

quinta das palmeiras

Localizada no sítio dos Linhares, numa colina do centro oeste da ilha, este mini-zoo e mini-jardim botânico oferece aos
seus visitantes um vasto número de espécies ornitológicas
e vegetais, numa área de 5380 metros quadrados, cobertos
de luxuriante vegetação.
Horário Verão: das 10h00 às 17h00.
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o que fazer
praia
Horário de Inverno: das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às
17h00.
Sitio dos Linhares, 9400-020 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 625
E-mail: quintadaspalmeirasportosanto@hotmail.com
www.quintadaspalmeirasportosanto.com

centro de artesanato
Este centro, localizado no centro da cidade, próximo ao
antigo cais, dedica-se à divulgação e comercialização dos
produtos artesanais do arquipélago.
Centro de Artesanato Porto Santo
Av. Manuel Gregório Pestana Júnior
9400-171 Porto Santo

Na praia do Porto Santo, o prazer dos banhos de mar
aliam-se às qualidades da areia e a segurança que nela se
vive faz da ilha um destino excepcional para férias.
Saúde e bem-estar estão de mão dadas nesta magnífica praia,
uma vez que, para além da limpidez das águas, as suas areias
possuem inquestionáveis propriedades terapêuticas.
Descubra os benefícios desta praia serena e convidativa
e deixe-se relaxar, recuperando a energia e motivação de
que precisa.

passeios a pé

Passear a pé por entre maravilhosas paisagens e usufruir
da sua beleza agreste é, sem dúvida, uma boa forma de
descobrir os encantos da natureza, de relaxar e de recuperar as energias gastas ao longo do ano.
No Porto Santo encontrará a simplicidade e o silêncio
associados ao prazer de caminhar.
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Entre nesse fantástico mundo submerso praticando
snorkeling. O local mais procurado pelos mergulhadores encontra-se na zona a sul do Porto de Abrigo, onde
se encontra fundeado, desde o ano 2000, o navio ‘Madeirense’ que, durante décadas, ligou as ilhas do Porto
Santo e Madeira.

desportos
pesca desportiva

O Porto Santo, tal como a Madeira, ganhou reputação
internacional como um destino de primeira classe para
a pesca de alto mar. Dada a abundância e a qualidade
das espécies de tunídeos, estas ilhas constituem o local
ideal para pescar espadim azul com mais de 500Kg.

mergulho

Há muito que o Porto Santo é visitado pelos amantes
do mergulho, devido à limpidez e temperatura das suas
águas e à beleza das profundezas marinhas.

Centenas de mergulhadores já visitaram esta preciosidade submersa e as opiniões são unânimes, este constitui um excelente atractivo para os apreciadores da
prática de mergulho.

vela, passeios de barco, canoagem e remo

Usufrua das delícias de um mar calmo e quente e desfrute
de um passeio à volta da ilha, ao ritmo de ondas leves.
A velejar ou a remar poderá observar os contrastes
das diferentes costas da ilha.

jet ski, esqui aquático, windsurf e kitesurf

Tirando partido da baía de águas intensamente azuis, poderá praticar estas modalidades.
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Desafie o vento e tire partido de uma praia onde encontrará um espaço com condições magníficas para desfrutar
das emoções que o windsurf ou o kitesurf proporcionam.

hipismo

A ilha do Porto Santo dispõe de um Centro Hípico, que, para
além de disponibilizar os seus serviços no picadeiro, permite
também programar passeios a cavalo pelo Porto Santo, mediante percursos de maior ou menor dificuldade.
Hipicenter
Sítio da Ponta , 9400-085 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 258
Tlm.: (+351) 917 775 542
E-mail: hipicenter@yahoo.com
www.hipicenter/tripod.com/hipic1.htm

safari

Aventure-se na ilha do Porto Santo e conduza um veículo 4x4, usufruindo de panoramas únicos.
As sensações vividas pela ultrapassagem de obstáculos
naturais de difícil acesso, nunca mais serão esquecidas.

asa-delta e parapente

As características da ilha, da qual sobressai o tom dourado
da areia e o azul translúcido do mar, tornam o voo desportivo
atraente para experientes e inexperientes. Suba a um dos
picos e atreva-se a descolar de parapente ou asa-delta.
Existem bons locais para descolar e muitas alternativas
para aterrar.

ciclismo, motociclismo

Sendo o Porto Santo uma ilha pouco montanhosa, o ciclismo é uma forma muito popular de explorá-la. Pedalando aprazivelmente e com calma descobrirá os cantinhos mágicos desta ilha.

golfe

O Campo de Golfe do Porto Santo, projectado pelo ex-campeão mundial, Severiano Ballesteros, inaugurado em
2004, oferece 18 buracos, par 72, e 9 buracos, par 3, circuito este denominado por ‘Pitch and Putt’.
O campo ocupa uma vasta área que oferece aos jogadores
vistas espectaculares sobre as costas Sul e Norte da ilha.
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Campo de Golfe do Porto Santo
Sitio das Marinhas
9400-162 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 778
Fax: (+351) 291 983 508
E-mail: sdps@netmadeira.com
www.portosantogolfe.com

Porto Santo Ténis
Campo de Baixo
9400 - 015 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 980 600
Fax: (+351) 291 982 584
Email: msilva.sdps@netmadeira.com ou
mjose.sdps@netmadeira.com

ténis
Na ilha do Porto Santo encontrará o melhor complexo de
campos de ténis da Região e um dos melhores do país.
Localizado no sítio do Campo de Baixo, numa zona
contígua ao campo de golfe, este complexo está dotado de todos os equipamentos para a realização de
torneios de alta competição.
É composto por um estádio principal, o qual dispõe de
bancadas para 1000 pessoas, cinco campos secundários
e dois outros campos de padel.
Aberto todos os dias das 10h00 às 13h00 e das 15h00
às 20h00.
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informações úteis
Antes de planear a sua viagem saiba como chegar ao
Arquipélago da Madeira, quais os documentos legais
necessários, as formalidades alfandegárias e as prevenções de saúde.

ligações aéreas

Pode aceder às ilhas da Madeira e Porto Santo por via aérea.
As ligações diárias entre as cidades de Lisboa e Funchal
têm a duração de 1h25m.
Já as ligações diárias entre ilhas realizam-se em cerca de
15 minutos.
Existem dois aeroportos: o Aeroporto Internacional da
Madeira e o Aeroporto do Porto Santo.

ligações marítimas

Frequentemente visitados por navios de cruzeiro, os portos do Funchal e Porto Santo servem de ponto de chegada às ilhas e de ponto de partida a outros destinos.
As ligações diárias entre ilhas realizam-se em cerca de
2h30 por um ferryboat que permite também o transporte
de viaturas.

Existe também uma ligação semanal de ferryboat entre
o Porto do Funchal e o porto de Portimão situado no sul
do País.

ligações terrestres

As deslocações no interior das ilhas encontram-se bastante facilitadas, devido à moderna estrutura rodoviária,
implementada nos últimos anos, estando acessíveis praticamente todos os locais de interesse.

documentos legais

Se é visitante oriundo da União Europeia, como membro do acordo de Shengen, pode entrar livremente. Se
não integra este acordo, precisa de um documento de
identificação que, de acordo com os regulamentos portugueses, será o passaporte válido e, em alguns casos,
um visto.

formalidades alfandegárias

Não há limites, relativamente à saída de artigos. Se
transportar uma quantidade que pareça excessiva

84. guia madeira e porto santo

AFGuiaMadPSportugues altera.indd 84

11/09/26 17:40

aos funcionários alfandegários, poderá ser-lhe pedido que prove que os artigos transportados são para
consumo pessoal.

vacinação e prevenções de saúde

Não necessita qualquer vacinação antes da sua deslocação para o Arquipélago.
O serviço de urgência nos hospitais públicos a cidadãos
da União Europeia é gratuito e o serviço privado de assistência médica encontra-se apto aos visitantes de outras
nacionalidades. Existem sessenta e sete centros de saúde
espalhados pela ilha da Madeira e um no Porto Santo. No
Funchal há dois hospitais públicos.

farmácias

Estes estabelecimentos funcionam de segunda a sextafeira entre as 09h00 e as 13h00 e das 15h00 às 19h00, aos
sábados entre as 9h00 e as 13h00. Fora deste horário, encontrará na porta de cada farmácia indicações daquelas
que se encontram de serviço permanente.

tecnologias de informação

As Tecnologias de informação e comunicação encontramse amplamente difundidas e desenvolvidas na Região. O
código de acesso internacional para a Madeira é o +351.

telefones

Encontrará cabines de telefone públicas espalhadas pelas
principais ruas das maiores localidades. Algumas apenas
aceitam cartões telefónicos que podem ser adquiridos
em cafés, tabacarias e nos postos de correios.
Para ligar para o estrangeiro terá de marcar 00 seguido do
código de acesso a cada país.

hora

A Madeira tem o TMG com horário de Verão. Os relógios
avançam uma hora no último Domingo de Março e atrasam uma hora no último domingo de Outubro, de acordo
com as normas da União Europeia.

água e electricidade

A corrente eléctrica no Arquipélago é de 220V.
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Na ilha da Madeira a água é abundante e toda ela é potável e de excelente qualidade.
Na ilha do Porto Santo a água é dessalinizada e também
pode ser consumida sem receios.

as precauções mínimas exigidas pelo bom senso em qualquer parte do mundo, não é provável que encontre aqui
qualquer problema. A maioria dos hotéis possui cofres de
segurança ou locais onde depositar os seus valores.

bancos e comércio

bombeiros

Os bancos estão abertos das 08h30 às 15h00, de Segunda
a Sexta-feira
As casas de câmbio funcionam das 09h00 às 13h00 e das
14h00 às 19h00, todos os dias, excepto aos Sábados em
que estão abertas das 09h00 às 19h00. Fora deste horário
os câmbios podem ser feitos nos hotéis.

Em caso de incêndio ligue para os Bombeiros Municipais
do Funchal, (+351) 291 221 014, ou para os Bombeiros
Voluntários Madeirenses, (+351) 291 229 117.

polícia

Se precisar de auxílio policial, ligue para o 112. Os serviços no
Funchal, possuem uma repartição de Perdidos e Achados,
que fica na Rua da Infância, 28, Tel. (+351) 291 208 200.

segurança

As ilhas deste arquipélago constituem um dos locais mais
seguros do mundo para passar férias. Desde que cumpra
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postos de turismo
A Direcção Regional do Turismo possui 7 Postos de Turismo. Dois deles localizam-se no Funchal, quatro em
diferentes concelhos da ilha da Madeira, e um na ilha
do Porto Santo. A Direcção Regional possui igualmente
dois postos de informação turística, um no Curral das
Freiras e outro em Lisboa.

posto de turismo da avenida arriaga

Avenida Arriaga nº16
9004-519 Funchal
Tel.: (+351) 291 211 902
Aberto de Segunda a Sexta-feira das 09h00 às 19h00 e
Sábado e Domingo das 09h00 às 15h00.

posto de turismo monumental lido

Centro Comercial Monumental Lido
Estrada Monumental, 284
9000-100 Funchal
Tel.: (+351) 291 775 254
Aberto de Segunda à Sexta-feira das 09h00 às 12h30 e
das 14h00 às 17h00. Sábado das 09h30 às 12h00.

posto de turismo do aeroporto
Santa Catarina de Baixo
9100 Santa Cruz
Tel.: (+351) 291 524 933
Aberto todos os dias das 09h30 às 21h30.

posto de turismo da ribeira brava
Forte de São Bento
9350 Ribeira Brava
Tel.: (+351) 291 951 675

posto de turismo do porto moniz
Vila do Porto Moniz
9270 Porto Moniz
Tel.: (+351) 291 853 075

posto de turismo de santana
Sitio do Serrado
9230 Santana
Tel.: (+351) 291 573 228
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posto de turismo do porto santo

Centro de Artesanato
Av. Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior
9400-171 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 985 244

posto de informação turística do curral das freiras
Estrada Cónego Camacho
(agência BANIF)
9030-319 Curral das Freiras
Tel: (+351) 291 721 183

posto de informação turística de Lisboa
Av. 5 de Outubro,137
1050-052 Lisboa
Tel.: (+351) 217 817 258
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