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O Monte, também conhecida como “a freguesia dos carrinhos”, é uma das mais emblemáticas freguesias da cidade
do Funchal, e local “obrigatório” a visitar, não só pela sua história, mas também pela vista panorâmica sobre a baía
do Funchal.
Por entre jardins e imenso arvoredo, o centro da pequena localidade do Monte permite tranquilos passeios a pé,
com paragens na Igreja de Nossa Senhora do Monte, erguida em honra da padroeira da Madeira e que inclui, no seu
interior, o túmulo de Carlos I, Imperador da Áustria, e na Quinta Jardins do Imperador, última morada do referido
monarca. Aqui se celebram todos os anos a 15 de Agosto, as festas em honra de Nossa Senhora do Monte, padroeira
da ilha.
Ainda merecedor de paragem, o Jardim Tropical Monte Palace possui uma coleção de plantas exóticas provenientes
de todos os continentes e inúmeras obras de arte espalhadas pelos jardins, para além das que estão reunidas no
Museu que faz parte deste complexo.
Explorando os jardins do Parque Municipal do Monte, também conhecido como Parque Leite Monteiro, podemos
descobrir muitas espécies endémicas e exóticas e árvores centenárias.
Para visitar o Monte e posteriormente regressar ao Funchal, sugerimos duas excelentes opções: subir no teleférico e
descer nos carros de cesto.
O Teleférico do Monte efetua a ligação entra a zona histórica do Funchal e o Monte. A viagem tem uma duração
aproximada de 15 minutos e permite desfrutar de uma vista panorâmica da cidade.
É do Monte que partem os tradicionais carros de cesto, feitos em vime e montados sobre patins de madeira, que são
arrastados por dois homens, os "carreiros" (tipicamente vestidos de branco e com chapéu de palha) os quais
controlam a velocidade do carro com a ajuda de cordas. O percurso de 2 km vai desde o Monte até ao Livramento,
em aproximadamente 10 minutos e é o ideal para complementar a subida ao Monte por teleférico.
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