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À descoberta do Funchal
Em qualquer altura do ano, o Funchal com o seu clima ameno, é o destino ideal para umas miniférias.
São muitos os locais a visitar nesta cidade com mais de 500 anos de existência e, alguns, são mesmo a
não perder…
A melhor forma de visitar o centro histórico da cidade do Funchal é fazê-lo pé. O passeio tem início na Sé, de
estrutura gótica erguida no século XVI. Ao entrar, devemos olhar para cima para admirar o precioso teto de alfarge,
em madeira de cedro trabalhada ao gosto mudéjar. A visitar também a Igreja do Colégio, com a fachada sóbria a
esconder um exuberante interior rico em talha dourada, retábulos e painéis de azulejaria do século XVII.
Do lado oposto do Largo do Município, no antigo Paço Episcopal, está o Museu de Arte Sacra, de cuja coleção se
destaca o núcleo de arte flamenga dos séculos XV-XVI, testemunho dos contactos comerciais com a Flandres, para
onde era vendida a cana-de-açúcar cultivada na ilha. Para provar esse e outros sabores locais, no Mercado dos
Lavradores, teremos muito com que ocupar os sentidos: das frutas exóticas às delícias tradicionais como o bolo de
mel, sem esquecer as lojas de artesanato, as vendedoras de flores trajadas a rigor e as animadas bancas de peixe.
Seguimos pela cidade velha, até ao Forte de São Tiago, onde está instalado o Museu de Arte Contemporânea.
Podemos conhecer os produtos mais apreciados da região nos Museus do Bordado e do Vinho. É aqui que ficamos
a saber tudo sobre as lindíssimas peças de bordado delicado, e sobre o vinho licoroso que ganhou fama nos séculos
XVII e XVIII, sendo muito apreciado nas cortes europeias.
Para rematar este itinerário sugerimos uma visita à vila da Camacha, a apenas nove quilómetros do Funchal, bem
conhecida pelo artesanato em vime e pelo folclore. Destaca-se a dança tradicional da região - o animado “Bailinho
da Madeira”, cujo ritmo é marcado pelo “brinquinho”, uma curiosa peça de artesanato. Podemos assistir a uma
exibição ao vivo, enquanto jantamos num restaurante típico, saboreando especialidades gastronómicas como a
espetada em pau de louro com milho frito. Uma delícia!
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COMO CHEGAR
Para informações mais detalhadas sobre voos e horários, por favor consultar a página dos Aeroportos da Madeira
O ferryboat "Lobo Marinho" da empresa Porto Santo Line, efetua viagens diárias (exceto nas terças-feiras dos meses
de Outubro a Junho) entre a Madeira e o Porto Santo. Este barco também transporta automóveis. Para mais
informações, por favor consulte o website Portos da Madeira
No caso de querer visitar a ilha com a sua própria embarcação, poderá acostar o seu barco na Marina do Funchal,
localizada nas coordenadas 32º 38 '28" N; 16º 54’ 24" W. Para mais informação consulte por favor o website da
Marina.
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