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Compras na Madeira
Depois de nos encantarmos com o verde da natureza e o azul do mar, passando pelas coloridas vilas
típicas, temos vontade de levar um bocadinho deste paraíso connosco.
Umas férias inesquecíveis que merecem recordações vivas.
No Funchal percorrendo as ruas adornadas com belos passeios calcetados, encontramos uma grande
variedade de lojas, desde as grandes marcas portuguesas e internacionais, às que vendem artigos regionais,
que podemos trazer como pequenas lembranças da viagem.
Para uma pausa, o melhor será mesmo recuperar a energia bebendo um sumo de frutas regionais,
agradavelmente instalado numa das esplanadas do centro.
Continuamos o passeio visitando o Museu do Bordado da Madeira e claro, aproveitamos para comprar uma
peça. Desde pequenos lenços às tradicionais e belas toalhas de mesa são verdadeiras obras de arte.
Depois de provar o delicioso Vinho da Madeira numa das diversas adegas e lojas espalhadas pela cidade, não
resistimos a comprar pelo menos uma garrafa e leva-la connosco para casa.
Os artigos em vime estão disponíveis um pouco por toda a cidade do Funchal e também por toda a ilha, mas o
centro da produção situa-se na Camacha, onde se encontra a maior escolha de vimes de variadas formas e feitios.
As flores da Madeira, tais como orquídeas, estrelícias, próteas, antúrios, são a recordação preferida de muitos
turistas. Pode ser adquiridas em qualquer parte, no mercado municipal ou nas floristas. 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.
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