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O que não pode faltar
Impermeável e casaco
Gps
Lanterna
Calçado para trekking
Kit Praia
Máquina Fotográfica

Monotorizar o clima
www.netmadeira.com/webcams-madeira

Mapa da Madeira
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Paul do Mar

Santana
Pico Ruivo

25 Fontes
Serra de Água

Praia da Calheta

São Lourenço

Pico do Areeiro

Curral das Freiras

Ribeiro Frio e
Levada dos Balcões

Caniçal
Machico

Eira do Serrado
Ponta do Sol
Ribeira Brava
Fajã dos Padres

Aeroporto

Câmara
de Lobos

Cabo Girão

Monte
Funchal

Caniço

Sábado | Dia 1
Duração da viagem: 2h | Voo easyJet

Pelourinho Apartments | Alugámos 2 estúdios no centro da cidade perto
do mercado. |

Rua da Cadeia Velha, 3, Sé.

Roteiro Funchal
Conhecer a cidade do Funchal
(algumas sugestões):
• Mercado dos Lavradores.

•

Subir de teleférico até ao Monte: vista incrível sobre a cidade.
Preços do Teleférico: 10€ só subida |

9h às 17h45

Outras formas mais económicas de chegar ao Monte: Funchal – Monte – Funchal carreiras
n.º 20 e 21, saída na Rua 31 de Janeiro | Funchal – Jardim Botânico – Funchal carreiras n.º 29 e 30,
com saída na Rua Artur S. Pinga; carreira n.º 31, saída na Marina (Avenida do Mar), carreira n.º 31 A,
saída Marina (Principal).

•

Descer de carrinho/cesto: a viagem entre o Monte e o Funchal (até à localidade do
Livramento), desenvolve-se num percurso de cerca de 2 Km e efetua-se em cerca de
10 minutos.

30€ duas pessoas | 45€ três pessoas |

sábados das 9h às 18h.
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food

Onde comer
No Funchal:
Barreirinha Bar Café é o sítio ideal para fazer uma pausa e absorver o estilo de vida
local. Serve pequeno-almoço, almoço, jantar e bebidas.

Largo do Socorro |

$

*Tasca Novidade | Fica no mercado do Funchal e tem sandes de peixe-espada frito,
de fígado de cebolada e de carne em vinho e alhos. Experimentar o vinho seco com
laranjada.

Mercado |

$

Tasca Literária Dona Joana Rabo-de-Peixe | Aqui se encontram os melhores pratos
tradicionais da zona, pode degustar refeições de carne ou peixe fresco que se encontra em exposição diariamente na banca. É o sitio perfeito para almoçar ou jantar,
num ambiente interior ou de esplanada. |

Rua de Santa Maria, 77, Funchal |

$$

291 220 348
Espaço Funchal | Serve pequeno-almoço, almoço, jantar, café e bebidas
carreira 147, São Pedro, Funchal |

$|

Rua da

291 618 320

Venda da Donna Maria | Recriação das mercearias do século passado, especializado em
Grelhados, Gastronomia regional e caseira |
$$ |

Rua de Santa Maria, nº 51, Funchal |

291621225 / 918888772

Restaurante Armazém do Sal | Fica situado num prédio que outrora serviu de armazém
de sal. Cozinha contemporânea inspirada na gastronomia tradicional portuguesa, em
que, naturalmente, se destaca a influência regional |
Funchal |

drink

www.armazemdosal.com |

$$$ |

Rua da Alfândega, nº135,
291 241 285 / 919 134 411

Onde tomar um copo
Barreirinha Bar Café
Mini eco Bar
Boteco

Largo do Socorro

Rua da Alfandega nº 3
Rua Alfandega, nº 147

Venda Velha

Rua de Santa Maria, nº 170

Bar Vintage

Rua de Santa Maria, nº 23

Café do Teatro
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Domingo | Dia 2
Roteiro Zona do Lido
Estas praias ficam todas em sequência. Sugestão: começar na mais longínqua e caminhar até ao Lido.
Doca do Cavacas, a meros passos da Praia Formosa, tem piscina vulcânica e acesso
direto ao mar com balneários, vigilância, restaurante e bar. Não é muito espaçoso
mas se estiver cheio basta atravessar um pequeno túnel e estará na Praia Formosa.
10h às 20h |

Adulto: 2€; Crianças: 1€ |

carreiras n.º 1 e 2

Praia Formosa é a maior praia pública da Madeira, mistura de calhau e areia.
Ponta Gorda: Este é o mais recente complexo balnear construído na ilha da Madeira.
Disponibiliza aos visitantes duas piscinas para adultos, uma para crianças, acesso ao
mar, parque infantil, bar, WC e balneários.

8h30 às 20h |

Adulto: 5€; Crianças:

gratuito. (*Aconselho)
Lido é a principal zona turística do Funchal. É a piscina mais popular com acesso ao mar
da cidade e tem também uma longa promenade que a liga à Praia Formosa mais a oeste.
A promenade é muito agradável. |

Ponta Gorda

8h30 às 20h |

Adulto: 5€; Crianças: gratuito.
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Segunda | Dia 3
9h - Alugar carro para percorrer a ilha |

Sixt: Est.Monumental, nº 2-14

Roteiro nº 1: Porto Moniz
Porto Moniz

Seixal
São Vicente
Ponta do Pargo

Santana
Pico Ruivo

25 Fontes
Serra de Água

São Lourenço

Pico do Areeiro

Aeroporto

Cabo Girão

Funchal

Sair do Funchal rumo a São Vicente. Os atuais túneis tornam o percurso rápido e fácil.
São Vicente é uma vila agradável no norte da ilha que fica num dos mais belos vales
da Madeira. O concelho de São Vicente situa-se na costa norte da ilha. Um dos símbolos mais representativos da pitoresca freguesia de São Vicente é a pequena capela
construída dentro de uma rocha de basalto, na foz da ribeira que atravessa a vila.
As Grutas de São Vicente, descobertas em 1885, são os melhores canais subterrâneos de lava encontrados na Madeira e resultam de uma erupção que ocorreu há
cerca de 400,000 anos. As grutas vulcânicas permitem conhecer o interior da ilha e
o processo de convulsão vulcânica que a originou.
Grutas e Centro do Vulcanismo de São Vicente:
entrada 8€ |

aberto todos os dias, 10h às 19h

Sítio do Pé do Passo, 9240-039 São Vicente.
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Seixal

Seguir até ao Seixal. Pelo caminho deparamo-nos com várias cascatas e cenários idílicos, como a Ponta do Poiso/Véu da noiva que se apresentam à sua direita. A Praia do
Porto do Seixal é uma pequena praia de areia negra que se formou nos últimos anos
junto ao Porto do Seixal. Nesta praia a paisagem é magnífica e podemos vislumbrar
a costa norte da ilha.

Tarde:
Seguir viagem até Porto Moniz, uma pequena vila na ponta noroeste da ilha.
Porto Moniz é conhecida principalmente pelo conjunto de piscinas naturais vulcânicas – um com uma infra-estrutura maior e mais moderna que é paga; e outro mais
rústico/natural que não se paga. O Restaurante Cachalote instalado neste segundo
complexo de piscinas (não pagas), tem mesas ao ar livre, a poucos metros da água.
Este porto era, antigamente, um porto de caça à baleia. O histórico Forte de João
Baptista foi construído em 1730 para proteção contra ataques piratas. Foi recentemente restaurado e transformado no Aquário da Madeira com mais de 70 espécies
que se encontram nos mares da Madeira. Ao longo da promenade encontra-se o
Centro de Ciência Viva.
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No regresso pode-se voltar novamente por São Vicente (mais rápido) e parar na
Taberna da poncha (Serra dÁgua), o bar da poncha original |

Laje Serra De Água,

Laje ou voltar pela Ponta do Pargo.
Ponta do Pargo é uma vila localizada no extremo Sudoeste da Ilha. A paisagem vale a
pena. No regresso jante na Câmara de Lobos onde as espetadas em pau de louro e o
milho frito são o prato típico da região.

food

Onde comer
Algumas sugestões de restaurantes na Câmara de Lobos:
O Lagar é o restaurante ideal para quem procura o ambiente, a arte, o sabor e a
tradição da cozinha tradicional madeirense em particular a espetada.
Gonçalves Zarco, nº 478, Câmara de Lobos |

291 941 866 |

Estrada João

www.olagar.pt

O Viola fica situado num prédio que outrora serviu de armazém de sal.
Cozinha contemporânea inspirada na gastronomia tradicional portuguesa, em que, naturalmente, se destaca a influência regional.
Estrada João Gonçalves Zarco, nº 596, Câmara de Lobos
Churrascaria Santo António |

Estrada João Gonçalves Zarco,

nº 656, C. de Lobos

Ponta do Pargo
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Terça | Dia 4
Roteiro nº 2: 25 Fontes
Porto Moniz

Seixal
São Vicente
Ponta do Pargo

Paul do Mar

Pico Ruivo

25 Fontes

Pico do Areeiro

São Lourenço

Praia da Calheta
Aeroporto

Câmara
de Lobos
Fajã dos Padres
Cabo Girão

Funchal

Câmara de Lobos é uma das localidades mais povoadas da ilha mas tem o ar de uma
típica aldeia de pescadores.
Aqui pode subir ao Ilhéu de Câmara de Lobos, um rochedo sobranceiro ao mar que
se assemelha a uma ilha, onde habita grande parte da classe piscatória desta localidade. Este espaço foi recentemente remodelado e adaptado a atividades culturais,
com um bonito jardim, proporcionando magníficas vistas sobre a cidade, o mar e os
arredores, incluindo o Cabo Girão.
Cabo Girão, com 589 m de altura é um dos cabos mais altos da Europa e o maior de
Portugal, famoso pela sua plataforma suspensa em vidro. Oferece uma vertiginosa
vista sobre as fajãs do Rancho e do Cabo Girão – pequenas áreas de terra cultivadas
no sopé da falésia –, bem como uma vista panorâmica sobre o oceano e os municípios de Câmara de Lobos e do Funchal.
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OPÇÃO 1: Fajã dos Padres
Trata-se de uma língua de terreno fértil e plano encravada entre o mar e escarpas muito
íngremes, no sopé do Cabo Girão, com uma frente de praia de calhau, ao longo de toda
a fajã, que sobressai à vista lá de cima. O nome Fajã dos Padres deve-se ao fato de o
terreno ter pertencido aos padres da Companhia de Jesus.
Como chegar: de carro basta seguir pela via rápida em direção a Ribeira Brava e sair
para Quinta Grande / Cabo Girão. A partir daqui, há indicações para o teleférico da
Fajã dos Padres.
O Teleférico da Fajã dos Padres oferece aos seus visitantes um percurso com vistas
sobre a encosta da enorme falésia até à Fajã dos Padres. Este meio de transporte proporciona uma viagem com duração de 4 minutos, com vistas sobre a costa sul da Ilha
da Madeira e a pequena baía da Fajã, local onde existem inúmeras plantações vitícolas num trajeto com aproximadamente 250 metros. Este teleférico garante o acesso
à zona balnear e ao pequeno restaurante ali existente acessível igualmente por mar.
10h às 18h durante a semana |

10€, ida e volta|

www.fajadospadres.com

O restaurante serve uma seleção cuidada de pratos com origens na cozinha regional
Madeirense.

OPÇÃO 2: Levada 25 Fontes e Calheta
A levada das 25 Fontes é uma das mais populares da Ilha da
Madeira. O seu nome faz jus ao número de fontes, ribeiros e pequenas quedas de água que é possível ver ao longo
do percurso. Partindo da Calheta em direção às 25 fontes, há 2
pontos de entrada. O caminho que fizemos contém um túnel (escuro, não esqueça as lanternas!) e revela paisagens maravilhosas.
Distância: 9 Km | Grau de dificuldade: 1 | Duração: 3-4 horas só ida.
*Nós fizemos a trilha com uma criança de 5 anos.
Não esquecer:
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Calheta

De seguida, reponha as energias almoçando e dando um mergulho na praia da Calheta.
O Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira na topo da Calheta foi inaugurado em 2004. A coleção, com importantes obras de arte dos anos 60, é hoje um
importante conjunto de referência nacional sobre a produção artística portuguesa.
Estrada Simão Gonçalves da Câmara nº 37, 9370-139 Calheta |
domingo, das 10h às 17h |

MUDAS

De terça a

Adulto: 4€
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Quarta | Dia 5
Roteiro nº 3: Santana e Ponta de São Lourenço
Porto Moniz

Ponta do Pargo

Santana
25 Fontes

Pico Ruivo
São Lourenço

Pico do Areeiro

Caniçal
Machico
Aeroporto

Funchal

Viagem: 50 min Funchal – Santana e São Jorge.
Em São Jorge pode visitar o Miradouro das Cabanas, um miradouro que proporciona
uma excelente vista sobre o Arco de São Jorge e, em dias pouco nublados, a ilha do
Porto Santo.
Em Santana podemos ver e fotografar as famosas casas que servem de cartão postal
à Ilha da Madeira.
Seguindo em direção à Ponta de São Lourenço, há diversos miradouros pelo caminho:
Ponta do Clérigo, Miradouro da Guindaste, Forte do Faial...
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Caniçal

Ponta de São Lourenço
De seguida, se o clima permitir, pode-se percorrer a vereda da Ponta de São Lourenço. O caminho é ondulante e está em boas condições, permitindo observar as
paisagens de arriba da ponta Este da ilha. Esta península é de origem vulcânica, na sua
maioria basáltica, existindo também formações de sedimentos calcários. Na linha do
horizonte temos a Sul as ilhas Desertas e a Norte as ilhas do Porto Santo. | Distância:
4 km (+ 4 km do regresso) | Dificuldade: 2 | Duração: 2-3 horas
No regresso pode parar no Caniçal. Este é um bom local para apanhar Sol e comer
lapas e peixe fresco. Pode também dar um mergulho.

Caniçal
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Quinta | Dia 6
Roteiro nº4: Ribeiro Frio e Pico do Arieiro
Porto Moniz

Ponta do Pargo

Pico Ruivo
São Lourenço

Pico do Areeiro
Ribeiro Frio e
Levada dos Balcões

Curral das Freiras
Eira do Serrado

Aeroporto

Funchal

Seguir para Ribeiro Frio. Nesta localidade encontra-se o Posto Aquícola do Ribeiro
Frio, que produz trutas para o repovoamento das linhas de água da Ilha da Madeira.
Visitar o viveiro de trutas. |

1€ |

Ribeiro Frio, São Roque do Faial, 9230-209

Levada dos Balcões:
Seguir viagem e estacionar junto ao Johns Poncha e ao restaurante Ribeiro Frio.
A levada começa 100 metros abaixo, do lado esquerdo. Se possível, combine a caminhada até ao Miradouro dos Balcões com uma passagem pelo restaurante Faísca para
comer um dos melhores pregos em bolo de caco da ilha da Madeira. E uma deliciosa
sopa de tomate. O restaurante fica a menos de um quilómetro abaixo do início da
levada, em Ribeiro Frio.
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Pico do Areeiro

A Levada dos Balcões é provavelmente a mais fácil levada da Madeira e o paraíso dos
birdwatchers – curta, plana e não exige qualquer esforço físico. É um passeio tranquilo
que segue ao longo da levada da Serra do Faial, onde a água corre continuamente. O
caminho é totalmente plano até chegar ao Miradouro dos Balcões. | Distância: 3 km
(ida e volta) | Grau de dificuldade: 1 | Duração: 1 hora.
Seguir para o Pico do Areeiro, o equivalente à Torre da Serra da Estrela. Com 1818
metros de altitude é o terceiro pico mais alto da ilha, depois do Pico Ruivo (1861 m)
e do Pico das Torres (1851 m). O Pico Ruivo é o mais alto mas está quase sempre
encoberto. Do Pico do Areeiro sai uma vereda de 5,6 km que vai direta ao Pico Ruivo.
Regresse pela Eira do Serrado, um dos locais interiores mais belos da Madeira. No
miradouro a 1094 m tem-se magníficas vistas sobre as montanhas e sobre o vale do
Curral das Freiras. No século XVI, era na pequena vila do Curral das Freiras que se
refugiavam as freiras dos piratas que atacavam frequentemente a ilha. A maior parte
dos habitantes sobrevivem da terra, sendo que aqui proliferam tradicionalmente
castanheiros e cerejeiras. Devido ao grande número de castanheiros que aqui crescem celebra-se a 1 de Novembro a festa da Castanha.
Hotel Eira do Serrado tem belas vistas no meio do vale.
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