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De Madeira-archipel is een onderdeel van 
Portugal en bestaat uit vier eilandengroepen: 
Madeira, Porto Santo, Desertas en Selvagens. 
Slechts de twee grootste eilanden (Madeira en 
Porto Santo) zijn bewoond. De belangrijkste 
toegangspunten zijn de luchthaven van Madeira 
en de luchthaven van Porto Santo.
De Madeira-archipel heeft ongeveer 265.000 
inwoners. Daarvan wonen er ongeveer 120.000 
in de hoofdstad Funchal en 5500 op het eiland 
Porto Santo. 
Het eiland Madeira is uitgeroepen tot “Beste 
eilandbestemming van Europa” in 2013, 2014, 
2016 en 2017, en tot “Beste eilandbestemming ter 
wereld” in 2016 en 2017.

Ontdek 
Madeira! Wij zijn adembenemende landschappen, 

dichte wouden, groene berghellingen, ruige 
vulkanen, tuinen met bloemen in schitterende 
kleuren, de smaak van passievruchten en 
duikexcursies in de Atlantische Oceaan. Een 
zacht klimaat het hele jaar rond is slechts 
een van de redenen waarom toeristen al 
vanaf de 18de eeuw dit eiland bezoeken, op 
zoek naar een blauwe hemel en stralende 
zon. Op Madeira ben je op de top van de 
Pico de Areeiro ‘in de wolken’ en geniet je 
van uitzichten over onbeschrijfelijk mooie 
landschappen. Madeira is wandelen langs 
‘levadas’, irrigatiekanalen die door mensen 
zijn uitgehakt uit de rotsen, dwars door 
prachtige laurierwouden die door UNESCO 
zijn aangemerkt als werelderfgoed.
Madeira ontdekken is slenteren langs 
de prachtige baai van Funchal, door 
schilderachtige dorpjes langs de zee of in de 
bergen, in een decor dat rechtstreeks uit een 
film lijkt te komen.
Madeira ontvangt u met genegenheid en 
een glimlach, een buitengewone gastvrijheid 

Wie zijn wij?
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die rust en veiligheid uitstraalt.
Madeira proeven is genieten van 
Madeirawijn, “bolo de mel” (stroopgebak), 
zwarte degenvis, “lapas” (napslakken, een 
soort schelpdieren), “bolo do caco” (hartig 
plaatbrood), zoete bananen en andere 
specialiteiten uit de lokale gastronomie. 
Talloze activiteiten in de buitenlucht nodigen 
iedereen uit tot deelname, ongeacht conditie 
of leeftijd. Van een duik naar de bodem 
van de oceaan tot een wandel- of fietstocht 
langs bergpaden en levadas. Als u het iets 
rustiger aan wilt doen kunt u natuurlijk ook 
de verschillende kleuren van een prachtige 
zonsondergang aanschouwen.
“Porto Santo, zoals jij is er geen ander”, 
zong de beroemde componist Max uit 
Madeira.
Dit eiland ligt op een afstand van 50 km van 
het eiland Madeira. In het vliegtuig bent u er 
in een kwartiertje, terwijl de pont vanuit de 
haven van Funchal er 2 uur en 15 minuten 
over doet. Het strand met 9 km goudgeel 
zand heeft therapeutische eigenschappen. 
In combinatie met een turkooisblauwe zee 
biedt dit een ideale omgeving voor een 
vakantie in een aards paradijs.

Waar vindt u ons?
De Madeira-archipel ligt in de Atlantische Oceaan, 
op een afstand van ongeveer 450 km van de 
Canarische Eilanden, 500 km van de Afrikaanse 
kust van Marokko en 1000 km van het Europese 
vasteland (Lissabon), een afstand die u per vliegtuig 
in 90 minuten aflegt.
Het eiland Madeira heeft een oppervlak van 742 
km2, is ongeveer 57 km lang en 22 km breed. Het 
eiland Porto Santo heeft een oppervlak van 42,48 
km2 en is ongeveer 12 km lang en 6 km breed. 
De twee eilanden zijn onderling verbonden door 
verschillende vlieg- en veerdiensten.

Klimaat
De geografische ligging en de bergachtige topografie 
van de Madeira-archipel zorgen voor een heerlijk 
zacht klimaat, dat schommelt tussen 25°C in 
de zomer en 17°C in de winter. De gemiddelde 
temperatuur is aangenaam warm, terwijl de 
luchtvochtigheid beperkt is.
De invloed van de warme golfstroom uit de Golf van 
Mexico maakt dat het zeewater een aangename 
temperatuur heeft die varieert tussen 22°C in de 
zomer en 18°C in de winter.
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De eilanden die tegenwoordig deel 
uitmaken van de Madeira-archipel waren al 
bekend uit oude geschriften, maar werden 
pas in 1420 officieel ontdekt. Vervolgens 
werden ze verkend en bevolkt door 
Portugese matrozen in dienst van Hendrik 
de Zeevaarder.
De matrozen strandden op een klein eiland, 
nadat ze afgedreven waren tijdens een 
storm. Zij noemden deze plek Porto Seguro 
of Porto Santo, een toepasselijke naam 
omdat deze “veilige of heilige haven” hen 
had gered van een tragisch einde.  
Tristão Vaz Teixeira, Bartolomeu Perestrelo 
en João Gonçalves Zarco (de drie 
ontdekkers) verkenden ook het eiland 
Madeira. Volgens de overlevering koos 
João Gonçalves Zarco de naam van dit 
eiland. Hij noemde dit eiland “Madeira” 
(“hout” in het Portugees), een grondstof 
die hier in overvloed te vinden was. De 
oorsprong van de naam Funchal ligt in de 

Een korte 
geschiedenis
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naam “funcho” ofwel venkel, een plant die hier 
veel werd aangetroffen.
Dankzij de economische mogelijkheden 
en het strategisch belang van de eilanden, 
werd omstreeks 1425 het besluit genomen 
de eilanden te koloniseren. Er werden 
landbouwgewassen zoals granen en 
suikerriet ingevoerd. Funchal veranderde in 
de tweede helft van de 15de eeuw en het 
begin van de 16de eeuw in een belangrijke 
haven, een verplichte tussenstop voor 
Europese handelsschepen. 
In de 17de en 18de eeuw werden wijnstokken 
ingevoerd. Met deze druiven werd 
Madeirawijn gemaakt, waardoor de economie 
van het eiland sterk veranderde.
Aan het einde van de 18de eeuw kwamen 
de eerste toeristen aan op Madeira, maar 
dit toerisme kwam pas goed op gang in de 
19de en 20ste eeuw. Het eiland werd een 
referentiepunt wegens de therapeutische en 
klimatologische kwaliteiten, en was bijzonder 
in trek bij de Europese aristocratie die zich 
hier in grote getale vestigde. 
Momenteel blijft Madeira reizigers inspireren 
die op zoek zijn naar buitengewone 
landschappen, zowel aan zee als in de 
bergen.
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Accommodatie
De Madeira-archipel biedt een enorme verscheidenheid en 
kwaliteit in accommodatie. Naast uitstekende en gast-
vrije hotels op verschillende locaties en in verschillende 
prijsklassen hebben de eilanden ook een groot aanbod aan 
bed & breakfasts en huurappartementen. 
Kijk voor meer informatie op: www.visitmadeira.pt 
U kunt kiezen voor overnachtingsmogelijkheden op het 
platteland, voor een exclusief verblijf aan de kust of een 
gezellige “Quinta da Madeira”, karakteristieke villa’s die 
omringd worden door schitterende tuinen. Als alternatief 
voor traditionele accommodatie zijn er ook jeugdherbergen 
en campings beschikbaar.

Quintas van het eiland Madeira
Deze schitterende plattelandsvilla’s, met een 
onvergelijkbare architectonische en historische waarde, 
zijn een ideale optie voor mensen die op zoek zijn naar 
ouderwetse gezelligheid, omringd door een schitterende 
natuur. De Quintas van het eiland Madeira, indertijd 
eigendom van adellijke families uit de 18de en 19de eeuw, 
zijn op verschillende plaatsen op het eiland te vinden.

Plattelandstoerisme
Boerderij- of plattelandstoerisme is een ideale optie voor 
mensen die op zoek zijn naar direct contact met de natuur 
en de lokale tradities. De huizen staan verspreid over alle 
landelijke gebieden van de gehele Madeira-archipel.
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Campings 
De regio beschikt over twee campings. 
Camping Porto Moniz ligt aan de monding van de 
Ribeira da Janela, op ongeveer 20 minuten wandelen 
van het stadje Porto Moniz, of 4 minuten per auto. Het 
campingterrein is ongeveer 1500 m2 groot. Faciliteiten op 
deze camping zijn een receptie, kleedruimtes, toiletgebouw, 
keuken, wasruimtes en een speeltuin. 
Sítio da Ponte — 9270-106 Ribeira da Janela 
Telefoon: (+351) 291 853 856
E-mail: parquecampismo@portomoniz.pt
www.portomoniz.pt
De camping van het eiland Porto Santo ligt in Vila Baleira, 
meer specifiek in Fontinha aan het strand. Deze camping is 
met een hek afgesloten en bebost en biedt plaats aan 800 
gasten. De camping beschikt over kleedruimtes, TV-zaal, 
internet, bar en elektriciteit. 
Rua Gularte Medeiros — 9400-164 Porto Santo 
Telefoon: (+351) 291 982 209 
E-mail: info@cm-portosanto.pt

Jeugdherbergen 
Jeugdherbergen worden vooral bezocht door groepen 
jongeren, families, verenigingen en gasten in het algemeen. 
Er zijn geen leeftijdsbeperkingen om gebruik te mogen 
maken van dit soort accommodatie. 
De archipel heeft vijf jeugdherbergen: Funchal, Calheta, 
Santana, Porto Moniz en Porto Santo.
Telefoon: (+351) 291 741 540
E-mail: pousadas.drjd@madeira-edu.pt i
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Gastronomie
De Madeira-archipel heeft een rijke en onvergelijkbare 
gastronomie, van traditionele en regionale gerechten tot 
een internationale keuken.
De zee is nooit ver weg en daarom staan heerlijke vissen 
en zeevruchten bijna altijd op het menu. 
Zwaardvisfilet, tonijnsteak, makreel, “lapas” (napslakken) 
en octopus zijn slechts enkele van de meest 
gewaardeerde visgerechten.
Andere traditionele regionale gerechten zijn 
runderspiesjes (“espetadas”), in blokjes gesneden vlees 
dat op laurierhout wordt geroosterd en wordt geserveerd 
met gebakken maïs, en de beroemde “carne de vinha-
d’alhos”, broodjes met gemarineerd varkensvlees.
De “Bolo do Caco” is een heerlijk vloerbrood, een ijkpunt 
in de gastronomie van Madeira. Hoewel dit brood “bolo” 
heet en dus verward zou kunnen worden met zoet gebak, 
gaat het hier om een rond, plat brood van tarwemeel. 
Dit brood werd vroeger gebakken op een steen (“caco” 
genoemd) die eerst heetgestookt werd. Het brood wordt 
warm gegeten, bij voorkeur met knoflookboter. Naast 
de “bolo do caco” bestaat er ook het traditionele “pão de 
casa”, waarin zoete aardappel (bataat) verwerkt is. Zoete 
aardappel is een ingrediënt van vele gerechten op dit 
eiland.
Fruitliefhebbers zullen hun vingers aflikken bij een 

verblijf op de Madeira-archipel. Fruitsoorten zoals banaan, 
avocado, zuurzak, kers, Surinaamse kers, papaja en 
passievrucht groeien hier uitstekend en de smaken worden 
verwerkt in verschillende gerechten, puur of in de vorm van 
pudding, mousse of ijs.
Voor de zoetekauwen biedt de regio een grote variëteit 
aan zoetwaren en gebak. Het meest bekend zijn de 
traditionele “bolo de mel” (strooptaart) en “broas de mel” 
(stroopkoekjes). Deze worden gemaakt met specerijen, 
gedroogd fruit en heerlijke stroop van suikerriet. Volgens 
de traditie wordt dit gebak gemaakt op 8 december, de dag 
van Nossa Senhora da Conceição, om tijdens de Kerst op 
te eten. Dit gebak kan tot wel een jaar bewaard worden.
Suikerstroop wordt gemaakt van suikerriet, dat wordt 
verwerkt in verschillende suikermolens (“engenhos”) die 
u op het eiland Madeira kunt bezoeken. “Queijadas” van 
ricotta en de “rebuçados” van venkel en eucalyptus worden 
ook erg gewaardeerd.
Ook in dranken is de keuze gevarieerd. Van 
passievruchtensap tot traditionele “poncha” (gemaakt met 
rum, suikerstroop en citroen) en uiteraard de beroemde 
Madeirawijn, die als aperitief en als digestief geserveerd 
kan worden.
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Madeirawijn heeft een rijke geschiedenis van 
ongeveer vijf eeuwen en wordt wereldwijd 
erkend en gewaardeerd. Hieraan dragen de 
vruchtbare bodem en de verschillende klimaten 
van het eiland Madeira bij, maar uiteraard 
ook het productieproces en de specifieke 
druivenvariëteiten.
Madeirawijn werd door generaal George 
Washington gekozen om historische 
gebeurtenissen te vieren, zoals de 
onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van 
Amerika op 4 juli 1776. Ook Shakespeare liet 
zich in Hamlet niet onbetuigd over Madeirawijn, 
net als andere beroemde persoonlijkheden zoals 
Sir Winston Churchill. De kamermeisjes van 
koningin Victoria gebruikten het zelfs als parfum.
Voor Madeirawijn worden meer dan 30 
druivenvariëteiten gebruikt, maar de beroemdste 
zijn Sercial, Boal, Verdelho en Malvasia. 
De variëteit Sercial levert een droge wijn. Deze 
wijn is ideaal als aperitief, helder van kleur, licht 
van smaak en heerlijk geurend. De Verdelho 
is de koning van de halfdroge wijnen. Delicaat, 
sterk geurend en goudkleurig, de beste keuze 

bij maaltijden. De variëteit Boal, halfzoet, zacht, 
edel en donker goudkleurig, wordt aanbevolen 
voor vleesgerechten en desserts. Tussen de 
verschillende gangen of bij het dessert kunnen 
weinigen de variëteit Malvasia weerstaan. Deze 
variëteit levert een zoete wijn vol body, intens 
geurend en met een rode kleur. Liefhebbers 
van Madeirawijn kunnen deelnemen aan de 
oogstfeesten van de Madeiradruiven. Deze 
feesten vinden meestal plaats in de laatste 
dagen van augustus of het begin van september. 
Geniet van het culturele erfgoed van Madeira. 
Dit komt bijvoorbeeld naar voren in de “poios” 
in het landelijk gebied, landbouwterrassen die 
ondersteund worden door stenen muurtjes. 
Hierop worden handmatig gewassen verbouwd, 
van de kust tot hoog in de bergen, in valleien en 
op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn.

Madeirawijn

i
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Activiteiten in 
de buitenlucht
De eilanden Madeira en Porto Santo 
bieden optimale geografische en 
klimatologische omstandigheden voor 
de meest gevarieerde activiteiten in de 
buitenlucht. Deze activiteiten geven 
u nieuwe energie en zijn geworteld 
in een eeuwenoude traditie, met 
name de wandelingen langs levadas 
(irrigatiekanalen) en veredas (bergpaden). 
Vanaf het eind van de 18de eeuw is 
Madeira een bestemming die sterk 
in trek is wegens de therapeutische 
eigenschappen van het klimaat, gunstig 
voor de genezing van aandoeningen aan 
de luchtwegen. 
Een duik in het kalme en schone water 
van de oceaan, genieten van een 
weldadig extract van algen en planten, het 
aroma van bloemen en de schone lucht 
zijn een ideaal recept om weer nieuwe 
energie op te doen. Geniet van het contact 
met de natuur.
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Levadas (irrigatiekanalen) en veredas (bergpaden) zijn 
voetpaden die u dwars door de schitterende landschapen 
van de archipel voeren. 
Levadas zijn eeuwenoude irrigatiekanalen die door 
de mens zijn uitgehakt in de rotsen. De bouw van dit 
ingenieuze en indrukwekkende bevloeiingssysteem 
begon al in de 16de eeuw. Op Madeira liggen ongeveer 
3000 km levadas en bergpaden.
Deze kanalen zijn een levend bewijs van de gigantische 
inspanningen in bloed, zweet en tranen die onze 
voorouders hebben geleverd om het overvloedige water 
van de bronnen aan de noordzijde van het eiland te 
verdelen. U kunt deze levadas te voet verkennen tijdens 
wandelingen met een buitengewone landschappelijke 
schoonheid. U kunt kiezen voor trajecten door de bergen, 
door het bos, gemengde trajecten met levadas en 
bergpaden of wandelingen langs de kust.
De wandelroutes die worden aanbevolen in de autonome 
regio Madeira zijn geclassificeerd als “kleine routes” 
(Pequenas Rotas - PR). Het zijn er 30 op de twee 
eilanden: 28 op Madeira en 2 op Porto Santo. De paden 
zijn verspreid over hele eiland Madeira, maar liggen 
vooral langs de noord- en zuidoostkust. Deze routes zijn 

gemarkeerd en op informatiepanelen aangeduid, zodat 
de wandelaar weet waar hij of zij aan begint. De paden 
worden goed onderhouden, gecontroleerd en gemarkeerd 
door regionale openbare instanties, met name het instituut 
voor bos en natuurbehoud (IFCN). Om de veiligheid van de 
wandelaar te garanderen, worden de voetgangerspaden 
in de regio regelmatig hersteld. Voor het vertrek bevelen 
we daarom aan de toestand van de paden te controleren 
op de site www.visitmadeira.pt. (Kijk in het hoofdstuk 
“nuttige informatie” van deze gids voor gedrags- en 
veiligheidsregels).
De meeste trajecten zijn toegankelijk voor iedereen, 
maar er zijn uiteraard wel verschillende gradaties van 
moeilijkheid. Daarom wordt het aanbevolen een gids in te 
huren en specifieke publicaties over het thema te lezen, 
en uiteraard een geschikte uitrusting mee te nemen. Als u 
interesse heeft in een natuurwandeling, bevelen we aan 
een programma van een reisbureau te boeken, of de hulp 
in te schakelen van een berggids. Het wordt aanbevolen 
deze trajecten niet voor eigen rekening te bewandelen. 
De regionale toerismedienst van Madeira wijst elke 
verantwoordelijkheid af ten aanzien van de toestand en de 
staat van onderhoud van bergpaden en levadas. 
Verklaring ten aanzien van verantwoordelijkheid
Aanbevolen wandelroutes ontslaan de gebruikers of 
personen/instanties die deze routes aanbevelen niet van 
verantwoordelijkheid ten aanzien van eventuele materiële 
schade of letsel als gevolg van de uitvoer van deze 
(regionaal wetgevend decreet 7-B/2000/M, artikel 9).

Levadas en 
veredas

i
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Veel bezoekers van Madeira komen speciaal voor het 
laurierwoud, lokaal Floresta Laurissilva (Laurierwoud) 
genoemd. Vanaf 1999 is dit bos door de UNESCO erkend als 
natuurlijk werelderfgoed, een titel die uniek is voor Portugal 
Het laurierwoud ontstond in het Tertiar (Neogeen) en wordt 
beschouwd als een van de zeven natuurwonderen van 
Portugal. In de laatste ijstijd kon dit bos uitsluitend overleven 
in het geografische regio Macaronesië, ofwel de Atlantische 
eilanden: Madeira, de Azoren, de Canarische eilanden en 
Kaapverdië. Dit unicum is op zich al een bezoek waard, 
temeer omdat Madeira de regio met het grootste oppervlak 
aan laurierwoud is (ongeveer 22000 hectare). 
De flora van Madeira is erg gevarieerd, met enkele 
bijzondere soorten zoals de bergorchis Dactylorhiza 
foliosa en de Goodyera macrophylla. De grootste bomen 
in het laurierwoud zijn de stinklaurier (Ocotea foetens), de 
Laurus novocanariensis, de Persea indica en de barbusano 
(Apollonias barbujana). 
Van de fauna zijn vier endemische soorten zeer 
vermeldenswaardig, zoals de trocazduif (Columba 
trocaz), de madeirastormvogel (Pterodroma madeira), 
de desertasstormvogel (Pterodroma deserta) en het 
madeiragoudhaantje (Regulus madeirensis), het kleinste 
vogeltje van het eiland en geliefd bij talloze vogelliefhebbers.

Laurissilva
het laurierwoud
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Het natuurlijk erfgoed van Madeira is rijk en 
divers.
Madeira beschikt over een groot aantal 
beschermde gebieden, zowel op het land als in 
zee, waardoor dit een ecologische bestemming 
van wereldformaat is. Het natuurpark Madeira 
(sinds 1992 geclassificeerd als biogenetisch 
natuurreservaat) heeft een flora en fauna die 
uniek is in de wereld. 
Het gedeeltelijke natuurreservaat Garajau 
is een van de belangrijkste toeristische 
duikbestemmingen ter wereld. Hier treft u veel 
grote maar niet-agressieve vissen aan, zoals de 
Bruine tandbaars (Epinephalus guaza).
Het natuurreservaat de eilanden Selvagens 
is een van de oudste reservaten van Portugal 
en wordt beschouwd als een “ornithologisch 
sanctuarium”, dankzij de omstandigheden die 
deze eilanden bieden voor nestplaatsen van 
zeevogels. 
Het natuurreservaat de eilanden Desertas 
is de laatste Atlantische schuilplaats van de 
mediterrane monniksrob (Monachus monachus). 
Een bezoek onder leiding van een gids kan 
vanuit Funchal geboekt worden.

Natuurreservaten
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De stranden van de Madeira-archipel verschillen sterk 
per eiland. Op Madeira zijn vooral kiezelstranden. Toch 
zijn er ook enkele gebieden op het eiland Madeira met 
zandstranden, zoals het strand van Caniçal, het strand bij 
de haven van Seixal, het Alagoa-strand in Porto da Cruz en 
enkele delen van het Formosa-strand bij Funchal.
Op Madeira zijn er ook twee stranden met ingevoerd geel 
zand, te weten het strand van het stadje Calheta en het 
stadstrand van Machico.  
Op Madeira zijn verschillende zwembadcomplexen met 
zwembaden en directe toegang tot zee. Het grootste 
deel van deze installaties beschikt over faciliteiten zoals 
zonneterrassen, wc’s, kleedruimtes, kluisjes, bar, parasols, 
ligstoelen, strandwachten en eerstehulpposten.
Op Porto Santo zijn grote stranden met fijn goudgeel zand, 
een open uitnodiging tot zonnebaden en zwemmen. Het 
zand van het eiland Porto Santo heeft tevens een hoog 
gehalte aan mineralen. Daarom worden deze stranden veel 
bezocht in het kader van behandeling van reumatische 
aandoeningen. Dit eiland beschikt over een centrum voor 
Thalassotherapie (zeewatertherapie) waar zorgdiensten 
verleend worden, zowel preventief als curatief.

Stranden
en zwembaden
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Eén van de grootste toeristische trekpleisters 
van Madeira zijn de bloemen, niet alleen 
endemische (uitsluitend voorkomend op 
Madeira) maar ook exotische plantensoorten 
(afkomstig uit andere continenten) die hier 
aangepast zijn aan het klimaat en de bodem. 
Deze bloemen kunnen bewonderd worden 
in parken en zorgvuldig onderhouden tuinen 
die dit eiland vullen met ongelofelijke kleuren 
en geuren. De bloemen zijn ook te koop, 
bijvoorbeeld op de markt, bij straatverkopers of 
in gespecialiseerde winkels.
Dankzij de klimatologische omstandigheden 
van Madeira kunt u het hele jaar door 
bloemen bewonderen zoals Orchideeën, 
Paradijsvogelbloemen, Anthuriums, Magnolia’s, 
Azalea’s en Protea’s (Suikerbos). 
Twee van de bekendste soorten zijn de Echium 
candicans (een soort slangenkruid) en de 
goudgele Musschia (Musschia aurea). In de 
lente kunt u genieten van een van de mooiste 
festivals van Madeira, het Bloemenfeest.

Tuinen 
en parken
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Of u nu geïnteresseerd bent in wandelingen, 
vogels spotten, lange trektochten, klimmen, 
canyoning, deltavliegen, parapente, een jeepsafari, 
mountainbiken, geocaching, paardensport of golf, de 
grote verscheidenheid aan natuurlijke landschappen 
zal u ongetwijfeld onvergetelijke ervaringen bieden. 
De golftraditie van Madeira vindt zijn oorsprong 
in 1937, toen de Engelse families Miles, Leacock 
en Blandy de eerste golfbaan met negen holes 
aanlegden.
De regio telt momenteel 72 holes, verdeeld over drie 
golfterreinen: twee op het eiland Madeira (één in 
Funchal met 18 holes en één in Santo da Serra met 27 
holes) en één op het eiland Porto Santo (met 27 holes, 
waarvan er 9 in een ‘pitch and putt’ geïntegreerd 
zijn). De drie golfbanen van Madeira zijn uitstekend 
bespeelbaar en blinken uit door de schoonheid van de 
omgeving. Deze omgeving is een waarachtig paradijs 
voor de liefhebbers van deze sport.

Actief toerisme
Met betrekking tot activiteiten gerelateerd aan de 
zee kunt gaan duiken met tandbaarzen, dolfijnen 
of walvissen. Natuurlijk kunt u ook door de 
Atlantische golven klieven. Sporten zoals surfen, 
windsurfen, jetskiën of waterskiën worden veel 
beoefend. Liefhebbers van sportvissen vinden 
hier optimale omstandigheden om een zwaardvis 
of een blauwe marlijn binnen te halen.

Als u meer wilt weten over actief toerisme kunt 
u de lijst met toeristische attracties bekijken op 
www.visitmadeira.pt en www.madeiraallyear.com/ 
Zo kunt u zich tijdens uw vakantie helemaal 
uitleven met deze activiteiten, in volledige 
veiligheid.
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Tradities en 
regionale 
gebruiken
Madeira is een eiland vol traditie. 
Deze regionale rijkdom vindt u terug in 
lokale gebruiken en producten. Deze zijn 
het resultaat van een levendige cultuur 
die wordt doorgegeven van generatie tot 
generatie, versterkt door een eigenheid die 
deze archipel kenmerkt. 
Als u Madeira bezoekt moet u vooral niet 
vergeten om enkele van deze tradities en 
gewoonten bij te wonen, zoals de “arraiais”, 
het “bailinho”, het traditionele borduur- en 
vlechtwerk of de muziekinstrumenten en 
klederdrachten.
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Arraiais (buurtfeesten)
Op Madeira worden de zomermaanden gekenmerkt 
door “Arraiais”, traditionele regionale buurtfeesten en 
processies. Deze worden meestal in het weekend ge-
vierd in de buurtparochie. In de meeste gevallen wordt 
een “arraial” georganiseerd door een “festeiro”, iemand 
die de kosten van het feest en de religieuze vieringen 
op zich neemt.
Deze “arraiais” zijn buurtfeesten vol activiteiten, meestal 
met een fanfare en de folkloristische traditie “bailinho”. 
De straten rond de kerk worden opgetuigd met gekleur-
de bloemen, vlaggetjes en kraampjes van hout, versierd 
met lauriertakjes. Hier vindt u van alles, van traditionele 
snoepkettingen, deegfiguren gemaakt van zoutdeeg en 
zaadjes voor de ogen, tot gekleurde lintjes voor het haar 
en aan de kleding.
Natuurlijk kunnen ook de drankjes en regionale hapjes 
niet ontbreken, zoals “espetada” (vleesspiesjes), “bolo 
de caco” (vloerbrood) met knoflookboter, wijn uit de 
regio of “vinho com laranjada”, de traditionele drank van 
dit soort buurtfeesten (wijn met frisdrank). De “espeta-
da” wordt gemaakt van rundvlees in blokjes, geregen op 
een spiesje van laurierhout. Deze wordt direct boven het 
vuur geroosterd bij een van de verschillende kraampjes. 
Buurtfeesten gaan door tot in de vroege uurtjes. 
In de maand juni wordt het feest ter ere van de “drie 
volksheiligen” gevierd, vrijwel overal op het eiland 

Madeira. In deze maand organiseert het volkshuis van 
Boaventura jaarlijks een “Feira das Sopas do Campo” 
(“boerensoepfestival”). Dit festival promoot de aroma’s 
en typische smaken van de regionale gastronomie, 
met name de rozemarijnsoep, tarwesoep, “sopa da 
corte”, “sopa de boganga” en Madeirese koolsoep.
In de maand augustus zijn de “arraiais” of religieuze 
buurtfeesten van de wijk Monte in Funchal, van Graça 
op Porto Santo en die van São Vicente aan de noor-
dkust van Madeira zeer populair. 
In de eerste zondag van september wordt in Ponta 
Delgada het buurtfeest van “Bom Jesus” gevierd. In 
het verleden kwamen op deze “arraial” duizenden pel-
grims af die te voet van het zuiden naar het noorden 
van het eiland gingen. Tegenwoordig is dit nog altijd 
een van de grootste “arraiais” van het eiland Madeira. 
In het derde weekend van september is er feest in 
Caniçal, ter ere van de “Senhora da Piedade”. Er 
is een processie die over het water naar een kleine 
kapelletje voert, gelegen op een punt van de bergrug. 
Daar wordt de afbeelding van Nossa Senhora da 
Piedade meegenomen en voor één nacht naar de 
kerk van Caniçal gebracht. De volgende dag keert de 
afbeelding terug naar de plaats van oorsprong.
In de maand oktober wordt in de gemeente Machico 
de “arraial” van de “Senhor dos Milagres” georgani-i
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seerd. Deze “Onze-Lieve-Heer van de wonderen” 
verwijst naar een aardverschuiving op 9 oktober 
1803, waarbij de kapel verwoest werd en een 
heiligenbeeld werd meegesleurd naar zee. De 
wonderbaarlijke geschiedenis verhaalt dat de 
beeltenis drie dagen later verscheen, juist naast de 
genoemde kapel.
Op 11 november is de arraial van São Martinho 
in Funchal. Hier wordt traditioneel de nieuwe wijn 
geproefd, bacalhau gegeten en worden de laatste 
kastanjes geroosterd.
In de Kerstperiode wordt tussen 16 en 24 december 
elke ochtend een van de belangrijkste kersttradities 
gevierd, de “Missas do Parto” (“Adventsmissen”). In 
deze negen missen wordt de geboorte van Jezus 
aangekondigd. Deze missen zijn beroemd door 
katholieke gezangen die door lokale koren ten 
gehore worden gebracht wordt, gecombineerd met 
de speciale sfeer van Kerst, terwijl de plaatselijke 
bevolking hapjes en drankjes aanbiedt aan gelovi-
gen en bezoekers. 
In de nacht van 24 op 25 december wordt na 
middernacht de nachtmis gevierd, een groot eve-
nement op Madeira. De Portugese naam van de 
nachtmis (“Missa de Galo”) verwijst naar de haan, 
volgens een legende het eerste dier dat aanwezig 
was bij de geboorte van het kindje Jezus.
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Folklore is een daadwerkelijke manifestatie 
van de culturele traditie van Madeira. 
Deze tradities worden in leven gehouden 
door folkloristische groepen. “Bailinho” is het 
referentiepunt in de folklore van Madeira. Het 
is een dans met zang en snaarinstrumenten. 
De muziek is net als de dans een beschrijving 
van de liefde, de plattelandstradities en 
de belangrijkste gebeurtenissen in de 
geschiedenis van het eiland. Tijdens de 
danspasjes wordt het stampen van de druiven 
uitgebeeld. Het detail van het neerkijkende 
hoofd symboliseert de tijd van de slavernij en 
de horigheid, de onderdrukking en het ontzag 
voor de meester. Er zijn verschillende dansen, 
zoals het “bailinho” van de camacheiras, 
chamarrita, charamba of de mourisca.
Bij de bevolking van Madeira stroomt muziek 
door de aderen. De muziekinstrumenten 
die in de folklore van Madeira gebruikt 
worden verdienen extra aandacht, omdat 
ze zo gevarieerd en authentiek zijn. Dit 
zijn bijvoorbeeld de machete, de rajão, de 
braguinha (een eeuwenoude voorouder van 
de ukelele die door Portugese emigranten 
meegenomen is naar Hawaï), de rebeca, de 

viola de arame, accordeon, de triangel en 
het populaire “brinquinho” (speelgoedje), van 
origineel en lokaal fabrikaat. Ook de luiten 
zijn bijzonder vermeldenswaardig. Tijdens 
de buurtfeesten en bij mensen thuis wordt 
een speciaal muziekgenre gespeeld, waarbij 
beurtzang erg belangrijk is.
De klederdracht van Madeira wordt sterk 
beïnvloed door regionale, nationale en 
buitenlandse invloeden, met name uit 
de Portugese regio Minho, en Moorse, 
Afrikaanse en Vlaamse invloeden. Op de 
Mercado dos Lavradores (boerenmarkt) treft 
u vaak bloemverkoopsters aan, gekleed in 
de kleurige klederdracht van Madeira. In de 
vrouwelijke dracht overheerst de kleur rood. 
De volledige dracht bestaat uit een wollen 
rok, effen of gestreept, een wit hemd, rode 
overslagdoek en een blauwe muts. Mannen 
dragen meestal een witte driekwart broek 
(“bragas” genoemd), een hemd met knopen 
en een blauwe muts. De laarzen, “bota-
chã” genoemd, zijn gemaakt van gelooid 
runderleer en worden zowel door mannen als 
door vrouwen gedragen. De schacht van de 
laars wordt naar buiten omgeslagen tot over 
de enkel. Bij vrouwen wordt de laars versierd 
met een rood lintje.

Folklore
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De oorsprong van de borduurwerk 
op Madeira ligt bij de allereerste 
bewoners van het eiland. Men gaat 
ervan uit dat dit borduurwerk gemaakt 
werd door de vrouwelijke aristocratie 
om huishoudelijke artikelen, 
kleding en religieuze gewaden te 
versieren. Vanaf de tweede helft 
van de 19de eeuw werd dit product 
op internationaal niveau erkend 
toen enkele Engelse handelaren, 
gevestigd in Funchal, begonnen met 
de export van dit borduurwerk naar 
Engeland. In deze nieuwe dynamiek 
verschenen borduurhuizen, -scholen 
en -fabrieken. De gebruikte weefsels 
waren linnen, natuurzijde, organdi en 
katoen. Dit weefsel werd gestempeld 
in de fabriek en door vaardige handen 
geborduurd. Vervolgens werden 
de stoffen voor controle, bijsnijden, 
wassen en verzegeling teruggestuurd 
naar de fabriek.
De kunst van het knopen van kleden 
ontstond op Madeira later, meer 

specifiek in 1936, door toedoen 
van oorspronkelijk Duitse familie 
Kiekeben. In de zoektocht naar 
diversificatie van hun borduurwerk 
besloten ze tot oprichting van 
een atelier voor het maken van 
wandkleden. De borduursters 
werden experts in hun vakgebied en 
gebruikten draden van wol en katoen 
in hun borduurwerk. Na verschillende 
controles wordt door het IVBAM 
(instituut voor wijn, borduurwerk 
en kunstnijverheid van Madeira) 
een zegel geplaatst, waarmee de 
kwaliteit en de authenticiteit van het 
product gewaarborgd wordt. 
Als u op Madeira borduurwerk koopt, 
moet u altijd controleren of hierop 
het garantiezegel van IVBAM staat. 
Deze artikelen worden internationaal 
erkend en gaan meerdere generaties 
mee. Er worden diverse artikelen 
geproduceerd zoals zakdoeken 
en tafelkleden, en het zijn echte 
kunstwerken.

Borduurwerk van Madeira
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Vlechtwerk ontstond in de deelgemeente 
Camacha, in het jaar 1850. De planten die 
gebruikt werden voor deze kunstnijverheid zijn 
Katwilgen (Salix viminalis) die overal groeien waar 
veel water is. De twijgen worden na het afsnijden 
van de bast ontdaan en gedroogd. Vervolgens 
worden ze op een specifieke manier bewerkt 
(waardoor ze een bruine kleur krijgen) en gekookt 
zodat ze flexibeler en makkelijker te verwerken 
zijn. Deze twijgen worden gebruikt om manden 
en allerlei meubels te maken, maar natuurlijk ook 
de beroemde “sledemanden” van Monte, een 
deelgemeente van Funchal. Picknickmanden 
en stoelen van vlechtwerk zijn enkele van de 
populairste artikelen.
Als u door de straten in het centrum van Funchal 
loopt, ziet u een grote verscheidenheid aan 
winkels die regionale producten verkopen. Eén 
van de attracties die u zeker niet mag missen 
is de gemeentelijke markthal van Funchal, ook 
wel Mercado dos Lavradores (boerenmarkt) 
genoemd.

Vlechtwerk
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Madeira is een bestemming waar u zich het 
hele jaar zeker niet zult vervelen.
De evenementen vinden veel weerklank 
onder de plaatselijke bevolking en 
vervolmaken de vakantie van vele 
bezoekers, en maken vast en zeker ook uw 
vakantie onvergetelijk. 
Festivals en evenementen vallen niet 
elk jaar op dezelfde datum, maar op de 
website van Turismo da Madeira staat een 
agenda zodat u uw vakantie kunt plannen 
rond evenementen waarin u belangstelling 
heeft. Kijk eens op www.visitmadeira.com 
voor de data van verschillende festivals en 
evenementen. 
De belangrijkste evenementen op de 
toeristische agenda van Madeira zijn:

Festivals en 
evenementen
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Kerst-
en oudejaarsfeesten 
De herdenkingen tijdens deze feesten combineren 
de Christelijke traditie met de blijdschap van 
het nieuwe jaar. De feesten beginnen met het 
aansteken van duizenden lichtjes die als slingers 
zijn opgehangen in de straten van Funchal. De 
hele maand december zijn er een groot aantal 
evenementen die worden afgesloten met de viering 
van Driekoningen, op 6 januari. In de Kerstperiode 
zijn er in de Avenida Arriaga verschillende 
straatevenementen met muziek en het proeven van 
regionale producten. Deze evenementen worden 
druk bezocht door de lokale bevolking en toeristen.
Zo is Funchal, een stad die volledig is 
ondergedompeld in kerstsfeer, zichtbaar in huizen, 
hotels, restaurants, in cafés en op straat. De 
“Marktnacht” vindt plaats op 23 december, als de 
bevolking van Madeira de laatste kerstinkopen doet. 
Tijdens deze drukke periode heerst de geest van 
het “Feest”, de naam die de bevolking van Madeira 
aan het Kerstfeest geeft. De bewoners gaan naar 
de Mercado dos Lavradores. De straten in de 
buurt zijn afgesloten voor het verkeer en staan vol 
met kraampjes die de hele nacht geopend blijven. 
Hier worden verschillende regionale producten 

aangeboden zoals bloemen, fruit, snoepgoed, 
broodjes vlees (“vinha-d’alhos”) en traditionele 
drankjes, zoals “poncha”. Als de nacht valt begint een 
spectaculair traditioneel Kerstgezang, aangeheven 
door de lokale bevolking. De deelname van muziek- 
en folkloregroepen zorgt voor nog meer levendigheid, 
die tot de volgende ochtend voortduurt. 
Op 28 december vindt de “Volta à Cidade do Funchal” 
plaats, de traditionele Oudejaarshardloopwedstrijd. 
Deze wedstrijd trekt een groot aantal nationale en 
internationale atleten naar deze regio en de hoofdstad 
van Madeira vult zich met adrenaline.
Het hoogtepunt van de feesten is op 31 december, 
met een fantastisch vuurwerk dat door het 
Guinnessrecordboek van 2006 officieel is erkend 
als het grootste vuurwerkevenement ter wereld. Dit 
spektakel duurt ongeveer acht minuten en is 
verspreid over verschillende locaties, verspreid 
over de gehele stad Funchal en zelfs vanaf enkele 
schepen op zee.
In de nacht van 5 op 6 januari worden in verschillende 
gemeenten van het eiland en in het gemeentepark 
Driekoningenliederen gezongen. Het spektakel van 
de Driekoningenliederen is een voortzetting van de 
volksgewoonte van traditionele gezangen van deur 
tot deur. Dit spektakel markeert de afsluiting van de 
eindejaarsfeesten. i
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Carnaval is een andere belangrijke afspraak 
op de evenementenkalender van Madeira, 
elk jaar in februari of maart. In deze week is 
Funchal gevuld met kleur, glans, plezier, fantasie, 
muziek en goede zin. Op vrijdag is het defilé 
of carnavalsoptocht (“Entrudo”). De stad wordt 
wakker met  het geluid van muziek, spektakel en 
carnavalsgroepen in het lage deel van de stad.
Zaterdagavond is het langverwachte moment 
van het carnaval van Madeira. De grootse 
carnavalsoptocht gaat de straat op onder 
begeleiding van opzwepende muziek in een 
defilé vol maskers, kleuren, creativiteit, dans 
en choreografie, uitgevoerd door verschillende 
carnavalsgroepen.
Carnavalsdinsdag (Vastenavond) is de dag 
waarop Funchal de traditionele “Cortejo 
Trapalhão” ontvangt. Duizenden spontane 
feestvierders van over het hele eiland defileren 
rond de middag langs een grote menigte 
toeschouwers die vast en zeker aangestoken 
worden door deze sfeer vol scherts en plezier.

Carnaval
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In de maanden april of mei kunt u genieten van 
een van de mooiste festivals van Madeira, het 
“Bloemenfeest”. Dit festival viert de komst van de 
lente en de schoonheid van bloemen door middel van 
verschillende concerten, folkloristische voorstellingen 
en verschillende bloementapijten in de Avenida Arriaga. 
Deze traditie vindt zijn oorsprong in de bloemtapijten 
die gemaakt werden voor processies van het 
heilige sacrament, die vroeger overal op het eiland 
gehouden werden. Op het Praça do Povo in Funchal 
kunt u ook een schitterende bloemententoonstelling 
bewonderen. Deze tentoonstelling vindt haar 
oorsprong in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. 
Hier vindt u de mooiste exemplaren van de bloemen 
die op Madeira gekweekt worden, dankzij de zorg 
en de toewijding van verschillende kwekers. De 
bloemen in de tentoonstelling worden door een 
gespecialiseerde jury beoordeeld in verschillende 
categorieën. De tentoonstelling biedt tevens ruimte 
aan verschillende workshops en demonstraties van 
regionale kunstnijverheid. In de boerenmarkt kunt u 
een ontelbaar aantal bloemensoorten kopen in een 
schilderachtige en traditionele omgeving. 
Op zaterdagmorgen wordt rond 10 uur sinds drie 
decennia een kinderoptocht gehouden. Hierbij lopen 

honderden kinderen mee van alle scholen van 
Funchal, van het begin van de Avenida Arriaga tot 
de Praça do Município. Daar leggen ze hun bloemen 
neer en maken ze een schitterend bloementableau 
dat de “Muur van de hoop” genoemd wordt, een 
oproep tot vrede op aarde. De ceremonie wordt 
gewoonlijk afgesloten met een ballonwedstrijd en een 
kinderspektakel. 
Op zondagmiddag vindt in de straten van het lage 
stadsdeel van Funchal de grote bloemenoptocht plaats. 
Aan deze optocht doen verschillende allegorische 
wagens mee en dansen honderden figuranten, 
volwassenen en kinderen, over de Avenida Sá 
Carneiro en de Avenida do Mar, in pakken die versierd 
zijn met verschillende bloemstukken. Dit alles biedt 
een adembenemend schouwspel van natuurlijke 
schoonheid, muziek en vertier. Dit is een van de meest 
markante gebeurtenissen tijdens dit festival.  
De “Madeira Auto Parade” sluit de viering van 
het bloemenfestival af. Hierin wordt de glamour 
van honderden klassieke auto’s en motorfietsen 
gecombineerd met de bloemenpracht van Madeira. 
Dit initiatief doet optochten herleven die in de decennia 
1980 en 1990 gehouden werden in de stad Funchal. 
Het is daarnaast een uitgelezen kans om enkele van 
de mooiste voertuigen en auto’s van het eiland te 
bekijken. Tijdens dit evenement treden er verschillende 
fanfares en figuranten op, met kleding die geïnspireerd 
is op de bloemen van Madeira. i

Bloemenfeest
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Het Festival van de Atlantische combineert 
een groot vuurwerk met de kunstzinnige 
‘Arts week’. In de maand juni vindt er elke 
zaterdagavond een adembenemende 
voorstelling plaats in de baai van Funchal. 
In het festival strijden verschillende 
vuurwerkbedrijven uit vier werelddelen om 
een prijs, terwijl bezoekers kunnen genieten 
van een prachtig vuurwerk dat perfect is 
afgestemd op de gekozen muziek. De prijs 
wordt bepaald in een stemming onder het 
publiek. 
In de Arts week wordt de artistieke ervaring 
van bijna 4000 studenten van alle regionale 
scholen gebundeld. Met hun kunst versieren 
ze het centrum van Funchal, de Avenida 
Arriaga.

Festival van de 
Atlantische
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Dit feest wordt tegen het eind van augustus en het 
begin van september gevierd en doet eeuwenoude 
tradities van de bevolking herleven, tijdens het begin 
van de druivenoogst. In Funchal, bij het centrale 
plein de Avenida Arriaga, vindt het grootste deel 
van de evenementen plaats. Dit plein wordt gevuld 
met tableaus vivants die wijnthema’s uitbeelden 
(druivenpers, manden, druiven stampen, traditionele 
transportmiddelen die “borracho” worden genoemd), 
lokale gastronomie, proeven van Madeirawijnen en een 
tentoonstelling van regionale kunstnijverheid. Ook zijn 
er optredens van folkloristische groepen, traditionele 
muziek en een spectaculair optreden van het Orkest 
van Madeira. 
In de Estreito de Câmara de Lobos worden de 
“vindimas” gevierd, een traditioneel feest waarbij de 
druiven van de Quinta do Estreito rechtstreeks worden 
geoogst. Hierna volgt de allegorische optocht, met 
deelname van folkloristische groepen en met nadruk 
op de etnografie van Madeira. Na de optocht worden 
de druiven in een traditionele persbak gestampt. 
In de traditionele wijnkelders (“adegas”) kunnen de 
bezoekers zelf verschillende wijnen proeven. Dit feest 
lijkt in zekere zin op een typische “arraial” of buurtfeest, 
met regionale gastronomie, levendige tradities en veel 
vertier. i

Wijnfeesten
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In Vila Baleira op het eiland Porto Santo wordt 
in de maand september een week gewijd aan 
de ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus, die 
enkele jaren van zijn leven op dit eiland woonde. 
Tijdens dit festival herleeft de geschiedenis 
van deze ontdekkingsreiziger en het tijdperk 
van de ontdekkingsreizen. Er is muziek, er zijn 
tentoonstellingen, straatfestivals, uitbeelding van 
middeleeuwse taferelen. De nadruk ligt op de 
landing van Columbus en zijn gezellen aan de 
kade van de stad, uitgebeeld in een historische 
optocht.

Columbusfestival
Porto Santo
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In oktober viert Madeira met haar bezoekers 
dat er niets boven de natuur staat. Voel u 
één met de natuur van Madeira en geef u 
over aan de betovering van dit eiland dat 
u wil inspireren tot emotie en avontuur. 
Zowel op land als op zee is de keuze enorm 
en iedereen kan verschillende activiteiten 
uitproberen, gericht op verschillende 
leeftijdsgroepen. Sport, animatie, etnografie 
en de cultuur van Madeira worden tijdens 
dit feest gecombineerd. Op het Praça do 
Povo worden natuurlijke leefomgevingen 
nagebootst en structuren opgebouwd 
waarmee activiteiten gerelateerd aan 
de natuur gedemonstreerd worden. 
Verder is er een religieus buurtfeest, een 
tentoonstelling van kunstnijverheid en 
regionale gastronomie, oude kinderspelen en 
optredens van folkloristische groepen.

Natuurfestival

i
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Madeira is opgedeeld in verschillende 
regio’s zoals Funchal (hoofdstad van de 
archipel, gelegen aan de zuidkust), de 
noordkust (Porto Moniz, São Vicente en 
Santana), de zuidoostkust (Santa Cruz 
en Machico) en de zuidwestkust (Câmara 
de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol en 
Calheta).

Het eiland 
Madeira

34



De gemeente Funchal bestaat uit 10 deelgemeenten: Monte, 
Imaculado Coração de Maria, Santa Luzia, Santo António, São 
Roque, São Gonçalo, São Martinho, Sé, São Pedro en Santa 
Maria Maior. 
Funchal ligt aan de zuidkust van het eiland Madeira aan een 
schitterende baai in de vorm van een natuurlijk amfitheater. 
Deze baai wordt omgeven door bergen, valleien, beken en 
eeuwenoude bomen, kleurige tuinen en huizen met terracotta 
daken. 
De stad Funchal is mooi, schoon, rustig en boeiend, zowel 
overdag als ‘s nachts. 
De stad heeft nog die warme atmosfeer van kleine steden waar 
mensen elkaar groeten op straat, maar het is groot genoeg om 
bezoekers uit de hele wereld met open armen te ontvangen.
Deze authenticiteit combineert met het klimaat, het cultureel 
erfgoed, activiteiten in de buitenlucht en gastronomie en zullen 
u een onvergetelijke vakantie bezorgen.
Dit is het visitekaartje van deze onvergetelijke stad die vanaf 
1508 uitgegroeid is tot de grootste stad van de archipel. Hier 
heeft elke straathoek een verhaal en zijn er overal nieuwe 
plekjes om te ontdekken, terwijl de natuur nooit ver weg is.
Ontdek Funchal en laat u verleiden…

Funchal
DE HOOFDSTAD
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1. Wandel over de belangrijkste voetgangersstraten
Bewonder en fotografeer boulevards en pleinen van het 
centrum van Funchal met typische Portugese bestrating, 
omringd door historische gebouwen, fonteinen, restau-
rants, winkels, tuinen en huizen met bloeiende tuinen. De 
Rua de Santa Maria, de Rua dos Ferreiros, de Rua da 
Carreira, de Rua Dr. António José de Almeida en de Rua 
do Esmeraldo zijn enkele van de oudste straten van deze 
stad. De Avenida Arriaga is een van de meest dynamis-
che straten van Funchal. Hier ligt de Sé-kathedraal, de 
gemeentelijke tuinen, het gemeentelijk theater, het park 
Santa Catarina en cafés en terrassen met livemuziek.  
De Rua Fernão de Ornelas is een van de belangrijkste 
straten van de stad (hoewel niet afgesloten voor auto’s). 
Hier vindt u verschillende winkels en cafés met terras, 
omringd door een constant geroezemoes van mensen die 
op weg zijn naar de boerenmarkt.
Let eens op de ontspannen levensstijl in deze stad en 
proost op uw vakantie met Madeirawijn. 

Wat niet 
te missen:

2. Bewonder de monumenten en musea van de historis-
che stadskernen - Sé, São Pedro en Santa Maria Maior 
Bezoek de Kerk van Colégio, de particuliere kapelletjes 
van het klooster van Santa Clara, de enorme zalen van het 
paleis van São Lourenço of beklim de toren van het ge-
meentehuis. In de musea kunt u kennismaken met de villa’s 
van Madeira (de ’Quintas’) via het Museum van Quinta das 
Cruzes, een indrukwekkende collectie kunst vanaf de 16de 
eeuw in het Museum voor heilige kunst of meer te weten 
komen over de culturele geschiedenis van Madeira in het 
Suikermuseum, het Elektriciteitsmuseum, in het Madeira 
Story Centre of de Madeira Film Experience. 
 
3. Ontdek de stad aan de kust
Aan de Avenida do Mar ontdekt u de oude kades van de 
stad, de Praça do Mar, de jachthaven en Pontinha. Maak 
van de gelegenheid gebruik om te genieten van het uitzicht 
vanaf de kade, over de stad of over zee naar de zeilboten 
en cruiseschepen. Reserveer een boottochtje langs de 
kust, in het gezelschap van dolfijnen of walvissen. Kom 
helemaal tot rust in de tuinen van de Praça do Povo en 
bezoek in de buurt de ruïne van het fort São Filipe of het 
fort São Tiago, historische getuigen van de rijkdom van 
Madeira. Op het Praça do Mar staat ook het standbeeld 
en het museum van de beroemde Madeirese voetballer 
Cristiano Ronaldo. 
 
4. Verdwaal in de oude wijk
Ontdek dit schitterende labyrint van nauwe straatjes, 
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geplaveid met kinderkopjes. Hier ziet u prachtig ge-
restaureerde geveltjes van oude huizen, verschillende 
restaurants, fadohuizen en gezellige barretjes. Maak 
kennis met het project “Arte de Portas Abertas” (Kunst 
met open deuren) dat de straat Santa Maria (onder 
andere) omvormde tot een levensgrote kunstgalerie, 
dankzij de schilderijen van lokale schilders op de deu-
ren van deze straten. Bezoek de prachtige kerk van 
Socorro, in de 16e eeuw gebouwd op initiatief van bur-
gers in de buurt van de Kapel Corpo Santo. Ga even 
zitten op een terras en geniet van de sfeer terwijl de 
dag langzaam overgaat in de avond, een uitstekend 
beginpunt om het nachtleven in te duiken. 
 
5. Ontdek de Mercado dos Lavradores
Een bezoek aan deze Boerenmarkt is zeker de moeite 
waard. De architectuur is een typisch voorbeeld van 
de “Estado Novo”, een typisch Portugese mengeling 
tussen art deco uit  de jaren ‘30 en modernisme. 
Bewonder de drukte, de wandtegeltjes, de grote 
verscheidenheid aan kleuren en geuren van bloemen, 
fruit, groenten en specerijen. In het visgedeelte vindt 
u enkele kenmerkende vissoorten van Madeira zoals 
zwaardvis, tonijn en anderen. 
 
6. Dwaal door de straatjes van Monte
De deelgemeente Monte ligt op een hoogte van 
550 m en is een van de drukst bezochte wijken van 
Funchal. Vergeet zeker niet het kabelbaantraject i
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tussen Funchal, Monte en de botanische tuinen. Op de 
terugweg kunt u een onvergetelijk rit maken met een van 
de beroemde sledemanden. Deze worden voortbewogen 
dankzij de vakkundigheid van de ‘carreiros do Monte’. In 
deze wijk liggen uitbundige tuinen en de emblematische 
kerk “Nossa Senhora do Monte”. Hier ligt het graf van 
Karel I, de laatste keizer van Oostenrijk die hier woonde. 
Geniet vanuit de tropische tuin Monte Palace van het 
panoramisch uitzicht over zee en verbaas u over planten 
die afkomstig zijn uit de hele wereld. 
 
7. Wandel langs de Lido-boulevard
Dit is een lange promenade langs zee die een voetver-
binding vormt tussen de wijk Lido en strand Formosa, 
en verder tot Câmara de Lobos. Naast het fantastische 
uitzicht over zee zijn er langs deze boulevard verschillende 
parken aangelegd die uitnodigen om even uit te rusten. 
Deze promenade is verder aantrekkelijk wegens de 
nabijheid van de stranden, met name de Clube Naval, het 
zwembadcomplex Ponta Gorda, Poças do Governador en 
strand Formosa. 
 
8. Kom tot rust in de tuinen en parken van de stad
Verbaas u over de diversiteit aan bloemen die uw vakan-
tiedagen zullen vullen met kleur. Luister naar de ontspan-
nende geluiden van de tuin, de stilte slechts onderbroken 
door stromend water en fluitende vogeltjes. De botanische 
tuin, de gemeentelijke tuin, de tuinen van Palheiro, de 
tuinen van de Quinta da Boa Vista en het park Santa 
Catarina zijn enkele parken die u zeker niet mag missen. 

9. Laat u verrassen door het uitzicht
De Pico dos Barcelos ligt op een hoogte van 355 m 
en biedt een onbeschrijfelijk panoramisch uitzicht over 
Funchal, de eilanden Desertas, Câmara de Lobos en 
Cabo Girão.
Het uitkijkpunt van Pináculo ligt in het uiterste oosten van 
de stad op 283 m boven zeeniveau en biedt een van de 
mooiste uitzichten over de baai van Funchal. Naast het 
Museum Quinta das Cruzes ligt de uitkijkpunt van Cruzes. 
Dit is een van de oudste uitkijkpunten van Funchal, gede-
coreerd met tegeltjes en met een schitterend uitzicht over 
het lage deel van de stad. 
 
10. Geniet in deze stad waar het altijd feest is
Funchal is een stad waar altijd iets te doen is. Naast 
de oude wijk (Zona Velha) zijn andere wijken met veel 
nachtleven de Avenida de Sá Carneiro en Lido Ook het 
Casino van Madeira is een optie met verschillende spee-
lzalen en andere faciliteiten, zoals barretjes, discotheek, 
restaurants en muziekoptredens. Het hele jaar door vullen 
vele festivals en evenementen de straten van de stad, 
zoals het Carnaval en het bloemenfeest. Maar als er één 
periode is waarin volop feest gevierd wordt in Funchal, 
dan zijn het wel de feesten tijdens Kerst en Oudjaar. Het 
“grootste vuurwerkspektakel ter wereld” is erkend door het 
Guiness-wereldrecordboek.
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WEST-FUNCHAL

Watersportvereniging van Funchal
Bij de watersportvereniging van Funchal is een 
zwembadcomplex met rechtstreekse toegang tot zee 
en zoutwaterbaden. Bij de meeste toegangspunten 
zijn er trappen en er is ook een groot zonneterras. 
Deze vereniging beschikt over een restaurant, café, 
zwembaden, douches, wc’s, eerstehulppost, speeltuin, 
duikvereniging en internetverbinding voor bezoekers. 
De watersportvereniging van Funchal heeft als doel 
het stimuleren en beoefenen van sportactiviteiten, 
met name watersporten, en het bevorderen van het 
culturele, sociale en recreatieve welzijn van haar leden. 
Deze vereniging biedt een groot aantal sportieve en 
recreatieve faciliteiten, zoals:
• Quinta Calaça - Zwembadcomplex, duikcentrum en 
recreatieruimte voor leden;
• Zwembadcomplex São Lázaro, watersportactiviteiten 
en karate;
• Sportcomplex Nazaré - Zwemmen en Health Club 
(AquaGym);
• Sportschool en judozaal - Av. Calouste Gulbenkian;

Management van de jachthaven Funchal in 
samenwerking met het maritiem trainingscentrum. 
Toegang tegen betaling. 
Rua da Quinta Calaça, 32 — 9000-108 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 762 253 
www.clubenavaldofunchal.com

Zwembadcomplex van Lido
Dit project van José Rafael Botelho beschikt over twee 
zoutwaterbaden, één voor volwassenen en één voor 
kinderen. Biedt via trappen op verschillende plaatsen 
toegang tot zee. Dit zwembadcomplex biedt een uitste-
kende infrastructuur en is uitstekend gelegen. Toegang 
tegen betaling. 
Geopend: Elke dag van 08:30 tot 20:00 uur.
Rua do Gorgulho 
Telefoon: (+351) 291 105 163 
www.frentemarfunchal.com
Zwembadcomplex van Ponta Gorda
Dit zwembadcomplex, gelegen aan de Lidopromenade, 
beschikt over twee zwembaden voor volwassenen en 
één voor kinderen, toegang tot zee, een speeltuin, klee-
druimtes, douches, wc, eerste hulp, ligstoelen, parasols, 
restaurants en barretjes. Ook is er een team strand-
wachten aanwezig. Toegang tegen betaling.  
Geopend: Elke dag van 08:30 tot 20:00 uur.
Passeio Público Marítimo – Ponta Gorda 
Telefoon: (+351) 291 105 763

Zwembaden 
en stranden
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Zwembadcomplex van Barreirinha
Het zwembadcomplex Barreirinha ligt in de buurt van 
het fort São Tiago. Dit strand biedt direct toegang tot de 
zee, met goed zwemmogelijkheden. Het beschikt over 
een groot zonneterras, wc’s, kleedruimtes, kluisjes, 
bar, parasols, ligstoelen, strandwachten en een 
eerstehulppost. Toegang tegen betaling. 
Geopend: Geopend: elke dag van 09:00 tot 19:00 uur.
Largo do Socorro 
Telefoon: (+351) 291 105 760 
www.frentemarfunchal.com

Zwembadcomplex van strand Formosa
Dit strand is verbonden met de Lidopromenade en 
de promenade van Câmara de Lobos. Het complex 
bestaat uit vier stranden met gemengd zand en 
kiezel. Deze worden ook wel Praia Nova, Praia 
dos Namorados en Praia do Areeiro genoemd. Er 
zijn faciliteiten in de vorm van parkeerplaatsen, 
kleedruimtes, wc’s, eerstehulppost, restaurants en 
barretjes. In de zomerperiode wordt de veiligheid 
bewaakt door een team strandwachten.
Praia Formosa
Telefoon: (+351) 291 105 760
www.frentemarfunchal.com

OOST-FUNCHAL
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Tuinen en 
parken
CENTRUM VAN FUNCHAL

Park Santa Catarina
Het park Santa Catarina is het grootste park van de stad. 
Het ligt tussen de Avenida do Infante en de Avenida de Sá 
Carneiro. Het biedt een mooie uitzicht over Funchal, vanaf 
de baai tot Ponta do Garajau. Dit park heeft een groot 
gazon, omringd door verschillende borders waar ontelbare 
bomen, struiken en kruidachtigen uit alle hoeken van de 
wereld zijn samengebracht. 
Vermeldenswaardig is de kapel Santa Catarina en een 
meertje waarin een eiland is aangelegd voor vogels die er 
rusten en nestelen. Gratis toegang.
Geopend: elke dag
Zomertijd: van 7:00 tot 21:00 uur.  
Wintertijd: van 8:00 tot 19:00 uur. 
Avenida do Infante – Funchal 
Telefoon: (+351) 291 231 502  
E-mail: parquesjardins@cm-funchal.pt 
www.cm-funchal.pt

Gemeentepark 
Het gemeentepark ligt in het centrum en is een van de 
drukst bezochte parken in de stad. Dit park wordt ook wel 
Jardim de Dona Amélia genoemd, ter ere van het bezoek 
van koningin Amélia, echtgenote van de voormalige 
koning Carlos I van Portugal, aan Madeira. Eeuwenlang 
lag hier het klooster van São Francisco. Hiervan getuigt 
nog een wapenschild van de Franciscanen dat op een van 
de gazons in het park is opgesteld.
Het park beschikt over schitterende exemplaren van 
de flora van Madeira zoals de Drakenbloedboom, 
schitterende planten uit verschillende uithoeken 
van de wereld en alles met een duidelijke uitleg 
Vermeldenswaardig zijn daarnaast enkele beelden en 
bustes, een meer vol zwanen en eenden, een koffiekiosk 
met terras en een auditorium waar verschillende culturele 
activiteiten worden georganiseerd. 
Avenida Arriaga 
Telefoon: (+351) 291 231 501 
E-mail: parquesjardins@cm-funchal.pt 
www.cm-funchal.pt

OOST-FUNCHAL

Botanische tuin - Eng.º Rui Vieira
Deze tuin telt meer dan 2000 exotische planten, afkomstig 
uit alle werelddelen, groeiend en bloeiend zoals in hun 
natuurlijke habitat. Dit park wil een referentiepunt worden 
voor wetenschap en cultuur, gericht op het behoud van met 
uitsterving bedreigde plantensoorten. Maak kennis met het 
Museum voor natuurhistorie dat hier gevestigd is, met een 
herbarium vol inheemse planten. Toegang tegen betaling.
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Geopend: elke dag van 09:00 tot 18:00 uur (met uitzondering 
van 25 december). 
Wintertijd: Maandag tot zondag van 9:00 tot 18:00 uur.
Zomertijd: Maandag tot zondag van 9:00 tot 19:00 uur. 
Caminho do Meio, Bom Sucesso 
9064-512, Funchal 
Telefoon: (+351) 291 211 200 
mail: jardimbotanico.sra@gov-madeira.pt 
www.sra.pt/jarbot 

Opmerking:
Een van de vormen van transport naar de tuin is met 
een kabelbaan die de botanische tuin in ongeveer 9 
minuten verbindt met de plaats Babosas (Monte). Het 
traject is ongeveer 1600 meter lang en de hoogte varieert 
tussen 10 en 100 meter boven de grond. Deze rit biedt 
bezoekers een panoramisch uitzicht over de baai van 
Funchal en de vallei van de Ribeira de João Gomes, een 
gebied met een uitzonderlijke natuurlijke schoonheid. Na 
een bezoek aan de botanische tuin kunt u nog verder op 
verkenning gaan in de romantische wijk Monte. Zowel 
in het kabelbaanstation van de botanische tuin als bij 
het uitkijkpunt Largo das Babosas vindt u een café en 
een restaurant, beide met prachtige terrassen en een 
schitterend uitzicht. 
 
Kabelbaan van de Jardim Botânico (botanische tuin)
MTV - Transportes Alternativos da Madeira, S.A.
Toegang tegen betaling.
Gesloten 25 december. 

Zomertijd: van 09:30 tot 17:30 uur
Wintertijd: van 08:00 tot 17:00 uur
Caminho das Voltas, 15
Telefoon: (+351) 291 210 290
www.telefericojardimbotanico.com
www.botanicalgardencablecar.com

Tuinen van Palheiro
De tuinen van Palheiro bestaan uit grote gazons 
en enkele van de meest zeldzame en waardevolle 
planten ter wereld. In de tuinen van Palheiro heeft 
u, naast een panoramisch uitzicht over Funchal, 
de mogelijkheid om bomen te bekijken die meer 
dan 200 jaar oud zijn. In deze tijd was dit gebied 
eigendom van de eerste graaf van Carvalhal, die 
een fantastische collectie camelias verzamelde. 
Toegang tegen betaling.
Geopend: elke dag van 09:00 tot 17:30 uur. 
Gesloten op 1 januari en 25 december.
Caminho da Quinta do Palheiro  
9060-255 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 793 044
E-mail: manuel.teixeira@palheiroestate.com 
www.palheirogardens.com

De tuinen van Quinta da Boa Vista 
Quinta da Boa Vista profiteert optimaal van het kli-
maat van Madeira om groeiplaatsen na te bootsen 
die lijken op de plaatsen van oorsprong van deze 
met uitroeiing bedreigde soorten.
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In deze tuin zijn delen gewijd aan bromelia’s uit Zuid-Amerika, 
lampepoetserplanten uit Australië en aloë’s uit Afrika. De 
belangrijkste attractie in de tentoonstelling zijn orchideeën 
die in de loop van 20 jaar verzameld en bekroond zijn. 
Toegang tegen betaling.
Geopend: maandag tot zaterdag van 9:00 tot 17:30 uur. 
Zon- en feestdagen gesloten. 
Rua Lombo da Boa Vista — 9060-173 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 220 468 
E-mail: patrickgarton@hotmail.com

Monte
Vanuit de lage wijk van Funchal kunt u via een kabel-
baan Monte bezoeken. Deze rit duurt ongeveer 15 
minuten en biedt een magnifiek uitzicht, niet alleen 
over de stad maar ook over de omliggende bergen. 
Het kabelbaanstation van Funchal ligt aan de Campo 
Almirante Reis, het station van Monte aan de Largo das 
Babosas. 
In Monte kunt u kennismaken met de schitterende tro-
pische tuin Monte Palace. Op de terugweg kunt u weer 
met de kabelbaan gaan of een ritje maken in een rieten 
mand, tot aan de wijk Livramento.
Dit transportmiddel is uitgevonden in 1850 en wordt 
voortbewogen door ‘carreiros’. Een ritje in deze slede is 
een opwindende ervaring vol adrenaline.

Sledemanden - Carreiros do Monte  
Toegang tegen betaling.
Geopend: maandag tot zaterdag van 9:00 tot 18:00 uur 

en zondag van 9:00 tot 13:00 uur. Gesloten op 1 janua-
ri, Goede Vrijdag, 15 en 16 augustus en 25 december.
Sítio da Igreja — 9050 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 783 919 
www.carreirosdomonte.com

Kabelbaan van Monte
Toegang tegen betaling. 
Geopend: maandag tot zaterdag van 9:00 tot 17:45 uur. 
Gesloten op 2 tot 4 februari en 25 december.
Caminho das Babosas, 8 — 9050-541 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 780 280 
E-mail: info@madeiracablecar.com 
www.telefericodofunchal.com

Tropische tuin Monte Palace. 
Ligt in Monte, in de Quinta Monte Palace, eigendom 
van de Fundação Joe Berardo. Deze tuin, met planten 
afkomstig uit de hele wereld, beschikt over een mooie 
collectie Encephalartos, planten die beschouwd worden 
als levende fossielen. Van de 72 soorten die binnen dit 
geslacht bekend zijn, heeft deze tuin er maar liefst 60! 
De tuin heeft ook een deel dat gewijd is aan de flora 
van Madeira, een groot deel van de plantensoorten 
die voorkomen in het laurierwoud. U kunt tevens het 
Museum Monte Palace bezoeken. Dit museum heeft 
twee collecties, één met mineralen die “geheimen 
van moeder natuur” genoemd wordt en de andere 
“Afrikaanse passie”, met modern beeldhouwwerk uit 
Zimbabwe. De collectie beeldhouwwerken is gemaakt 
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in de jaren ‘50 en ‘60 en omvat werken van kuns-
tenaars uit Tengenenge, zoals Henry Munyaradzi 
en Bernard Matemera. De collectie mineralen is 
geordend volgens esthetische waarde. De mees-
te stenen zijn afkomstig uit Brazilië, Portugal, 
Peru en Noord-Amerika. Speciale vermelding 
verdienen de diamanten.
Ook is er een grote collectie historische tegelpa-
nelen die aangebracht zijn langs de gangen. In 
de centrale vijver van de tuin (vroeger behorend 
tot het 19de-eeuwse hotel Monte Palace Hotel) 
kunt u genieten van sierlijke zwanen en u laten 
wegvoeren door het geluid van de waterval die in 
de vijver stort. 
Geopend: elke dag van 09:30 tot 18:00 uur (met 
uitzondering van 25 december).
Caminho do Monte, 174 — 9050-288 Funchal
Telefoon: (+351) 291 780 800
E-mail: info@montepalace.com 
www.montepalace.com 

Gemeentepark van Monte
In dit park vindt u vele inheemse en uitheemse 
plantensoorten, evenals enkele eeuwenoude 
bomen. Bij de ingang ligt de Largo da Fonte, 
met een muziekkoepel en de “bron van de 
Maagd”, met een niche en een afbeelding van 
Nossa Senhora do Monte. In het midden van het 
park ligt een vijver met een kaart van het eiland 
Madeira, uitgehakt in steen. Gratis toegang. i
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Largo da Fonte 
Telefoon: (+351) 291 231 502 
E-mail: parquesjardins@cm-funchal.com 
www.cm-funchal.pt

WEST-FUNCHAL

Panoramatuin
De panoramatuin ligt tussen de Lidopromenade en de 
Estrada Monumental. De beplanting is gegroepeerd 
in vier verschillende thema’s: Inheemse kustflora, 
inheemse flora van het middengebergte, cactussen 
en tropische zone. De tuin biedt een schitterende pa-
noramisch uitzicht over de Atlantische oceaan. Gratis 
toegang.
Geopend elke dag van 07:30 tot 22:00 uur
Estrada Monumental – Passeio Público Marítimo
Telefoon: (+351) 291 231 502 
E-mail: parquesjardins@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt 

Tuin Quinta Magnólia 
Deze tuin, gelegen in een typische “Quinta”, beschikt 
over grote groene gazons waar verschillende exotis-
che planten tussen staan. Gratis toegang 
Geopend: elke dag van 08:30 tot 18:00 uur (met uit-
zondering van 1 januari en 25 december).
Rua Dr. Pita, 10 — 9000-089 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 764 598 
E-mail: parquesjardins@cm-funchal.pt 
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Lidopromenade - vrij toegankelijk kustwandelpad 
Het Passeio Público Marítimo tussen de Rua do 
Gorgulho (Lido) en het strand Formosa is een schitte-
rend kustwandelpad, waarbij u verschillende planten 
kunt bekijken. Vermeldenswaardig zijn onder andere 
de tipu (Tipuana tipu), de stinklaurier (Ocotea foetens), 
barbusano (Apollonias barbujana), drakenbloedboom 
(Dracaena draco), Echium nervosum en struikmargrie-
ten (Argyranthemum Sp.). Ook staan er verschillende 
bougainvilles (Bougainville) die kleur en vrolijkheid 
schenken. 

Tuin Ajuda 
In dit park is de tropische flora zeer vermeldenswaar-
dig, waaronder 16 verschillende soorten palmen. Dit 
recreatiegebied beschikt over een speelpark, een jeu-
-de-boulesbaan, basketbalveldje, twee tafeltennistafels 
en drie tafels om spelletjes te spelen. Gratis toegang. 
Geopend elke dag. 
Zomertijd: van 07:00 tot 22:00 uur
Wintertijd: van 07:00 tot 20:00 uur
Rua do Vale da Ajuda 
Telefoon: (+351) 291 231 502  
E-mail: parquesjardins@cm-funchal.pt 
www.cm-funchal.pt  
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Actief toerisme 
Deze jachthaven ligt in het centrum van de stad en 
is onderdeel van de grootste haven van Madeira. De 
haven beschikt over 210 ligplaatsen voor jachten en 
een afmeerkade, bestemd voor nautische activiteiten 
en toerisme. De jachthaven van Funchal beschikt 
over een groot aantal faciliteiten zoals water- en 
elektriciteitsaansluitingen, brandstoflevering, douches 
en wc’s, winkels voor scheepsbenodigdheden, 
restaurants en barretjes, enz. Gratis toegang.
Marina do Funchal — 9000-055 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 232 717 
www.marinadofunchal.com 

Als u zin heeft in golfen ligt de baan Palheiro Golf op 
500 m boven de baai van Funchal, juist naast de tuinen 
van de Quinta do Palheiro. Deze baan is geopend in 
1993 en is ontworpen door Cabel Robinson. Bij het 
ontwerp werd zoveel mogelijk rekening gehouden met 
de heuvels, toppen en dalen van dit gebied, zodat de 
golfliefhebbers een speltype kunnen beoefenen dat 
spannend en competitief is. Palheiro Golf heeft 18 
holes, par 72 en 6015 m. en beschikt daarnaast over 
een pro-shop, putting green en een driving range.
Rua do Balancal, 29 — 9060-414 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 790 120   
www.palheirogolf.com

In het ecologische park van Funchal kunt u verschil-
lende activiteiten doen, zoals canyoning, parapente, 
mountainbike en deltavliegen.
Dit park heeft een oppervlakte van ongeveer 1000 
hectare. De aanwezigheid van grote hoogtevers-
chillen in combinatie met verschillende waterlopen, 
maakt dat dit park een erg gevarieerde inheemse 
flora heeft die tevens versterkt is door de aanplant 
van bomen. In dit park nestelen enkele karakteristie-
ke vogelsoorten uit Madeira. Een andere attractie in 
dit park is de Poço da Neve. Dit reservoir ligt in het 
hoogste deel van het park en heeft een cilindervorm. 
In het verleden werd deze put gebruikt voor het 
bewaren van ijs. Gratis toegang. 
Elke dag van 08:30 tot 19:00 uur.
Estrada Regional 103, 259
Ribeira da Cales — 9050 Funchal
Telefoon: (+351) 291 784 700
E-mail: pecof@cm-funchal.pt 
www.cm-funchal.pt 

In de jachthaven van Funchal kunt u verschillende 
sporten en recreatieve activiteiten beoefenen zoals 
boottochtjes om dolfijnen en walvissen te spotten, 
kanovaren, zeilen en windsurf.
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Tijdens de marathon van Funchal 
rennen atleten van verschillende 
nationaliteiten over een vlak 
circuit, vrijwel geheel over een 
afgesloten lus die prachtig is 
ingepast in het landschap. 
Dit belangrijke internationale 
sportevenement, georganiseerd door 
de atletiekvereniging van Madeira, 
bestaat uit drie wedstrijden: de 
marathon van Funchal (42,195 km), 
de halve marathon (21,097 km) en de 
minimarathon van Funchal (5,9 km).
Voor verdere informatie: 
www.funchalmarathon.com/pt/  
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Musea en 
monumenten
Museum voor heilige kunst
Dit museum heeft indrukwekkende religieuze schilderijen 
uit de Vlaamse school uit de 16de tot de 18de eeuw, 
religieus beeldhouwwerk uit de 16de tot de 18de eeuw 
en goudsmeedkunst uit de 17de en 18de eeuw. Toegang 
tegen betaling.
Geopend: dinsdag tot zaterdag van 10:00 tot 12:30 uur 
en tussen 14:30 en 18:00 uur. Zondag van 10:00 tot 
13:00 uur. Gesloten op maandag en feestdagen.
Rua do Bispo, 21
9000-073 Funchal
Telefoon: (+351) 291 228 900
E-mail: info@museuartesacrafunchal.org 
www.museuartesacrafunchal.org

Museum Madeirawijn
In dit museum vindt u de oudste wijnkelders van 
Madeirawijn, op de plaats waar vroeger het klooster 
van São Francisco do Funchal stond. Dit klooster 
is gesloopt in de 19de eeuw. In dit museum treft u 
enkele oude opslagplaatsen aan, een klein straatje da 
geplaveid is met kinderkopjes en iets wat lijkt op resten 
van een oude kapel. Daarnaast zijn er ook brieven van 

beroemde persoonlijkheden, documenten van de Engelse 
firma’s waaruit “Madeira Wine Co.” ontstond, boeken, 
gebruiksartikelen, een druivenpers uit de 17de eeuw, een 
bar voor het proeven van wijn en verkoop van producten. 
De geschiedenis van Madeirawijn wordt verteld in de 
tentoonstellingsruimte, van het productieproces van de 
wijnstok tot Madeirawijn via de verschillende variëteiten: 
Sercial, Malvasia, Verdelho en Boal. In het proeflokaal 
kunt u verschillende informatiepanelen bekijken over de 
verschillende productiefasen van Madeirawijn, geschilderd 
door Max Römer, een Duitse kunstenaar die tussen 1922 en 
1960 op het eiland woonde. Toegang tegen betaling.
Geopend: van maandag tot vrijdag van 10:00 tot 18:30 uur 
en op zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur. Zon- en feestdagen 
gesloten.
Adegas de São Francisco — Avenida Arriaga, 28  
9000-064 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 740 100 
E-mail: pubrel@madeirawinecompany.com www.blan-
dyswinelodge.com 

Museum Henrique en Francisco Franco 
Dit museum beschikt over een mooie collectie schilderijen, 
gravures, tekeningen en beeldhouwwerken uit het einde 
van de 19de en het begin van de 20ste eeuw, gemaakt door 
twee beroemde broers uit Madeira, Henrique en Francisco 
Franco Toegang tegen betaling.
Geopend: maandag tot vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur. 
Zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
Rua João de Deus, 13 — 9050-027 Funchal

HISTORISCHE KERN SÉ
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Telefoon: (+351) 291 211 090
E-mail: museu.franco@cm-funchal.pt 
www.cm-funchal.pt

Museum van IVBAM - Borduurmuseum 
Dit museum is gewijd aan de geschiedenis en 
cultuur van het borduurwerk op Madeira. Hier 
worden waardevolle stukken tentoongesteld 
die in de loop van 150 jaar geproduceerd zijn, 
evenals wandtapijten en inlegwerk van hout. 
Toegang tegen betaling.
Geopend: maandag tot vrijdag tussen 9:00 en 
12:30 uur en tussen 14:00 en 17:30 uur. 
Zaterdag, zon- en feestdagen gesloten. 
Rua Visconde do Anadia, 44
9050-020 Funchal
Telefoon: (+351) 291 211 600
E-mail: ivbam.sra@gov-madeira.pt 
www.ivbam.gov-madeira.pt 

Suikermuseum
Archeologisch opgravingen in 1989 op deze 
plaats legden een groot aantal getuigenissen 
bloot van het dagelijks leven uit de 16de en 
17de eeuw. Een deel van deze artikelen wordt 
in een van de twee zalen van het museum 
tentoongesteld. Speciale vermelding verdienen 
een suikerbroodje, verschillende gietvormen, 
Vlaamse schilderijen en beeldhouwwerk, een 
zeldzame combinatie van inhoudsmaten uit de 
Manuel-tijd, telramen en bewerkt zilver met het 
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wapenschild van de stad. Dit museum beschikt over 
een actief onderwijsprogramma. De winkel heeft een 
prachtige ligging in het historische centrum van Sé 
(aan de Praça de Colombo). 
Toegang tegen betaling.
Geopend: maandag tot vrijdag van 9:30 tot 17:30 uur. 
Zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
Praça do Colombo, 5 — 9000-630 Funchal
Telefoon: (351) 291 236 910
E-mail: museu.acucar@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt

Fort en paleis van São Lourenço
Dit rijksmonument, een historische en politiek 
referentiepunt op Madeira, is een combinatie 
van architectuur in militaire, Manuelistische en 
maniërismestijl. In de loop van de tijd is het ontwerp 
langzamerhand gewijzigd en omgevormd tot een 
“nationaal paleis”. Momenteel functioneert het paleis 
als residentie van de vertegenwoordiger van de 
Republiek Portugal en is het hoofdkwartier van het 
militair detachement op Madeira. Naast een militair 
museum kunt u ook de officiële zalen van het paleis 
bezoeken, zoals de portrettengalerij, met schilderijen 
van de eerste gouverneurs, de balzaal met haar 
prachtige plafonddecoratie in verguld stucwerk, de 
rode zaal met meubels in een Franse stijl en de 
groene zaal met geschilderde wandpanelen van Max 
Römer, met Madeira als motief. Gratis toegang.
Geopend: maandag vanaf 13:00 uur, dinsdag en 
woensdag vanaf 10:00 uur, donderdag vanaf 10:00 

tot 13:00 uur en vrijdag vanaf 15:00 uur. Zaterdag, zon- en 
feestdagen gesloten. 
Gesloten weekends en feestdagen.
Avenida Zarco — 9001- 902 Funchal
Telefoon: (+351) 291 202 530
www.cm-funchal.pt

Sé Kathedraal 
Sinds 1910 geclassificeerd als rijksmonument en het 
belangrijkste gebedshuis van de archipel. Deze kathedraal 
van onschatbare waarde bewaart in het interieur een 
prachtig altaarstuk in de koorsluiting (het enige altaarstuk uit 
de Manuel-periode dat integraal op de plaats van oorsprong 
is gebleven) en een van de mooiste kerkplafonds van 
Portugal. De opdracht voor het maken van het altaar werd 
gegeven door koning D. Manuel I in 1510-1515. Het altaar 
wordt bekroond door een gotisch doksaal en staat onder 
een prachtig kader uit verschillende panelen, bestaand 
uit verguld houtsnijwerk, beeldhouwwerk en schilderijen. 
De Moorse motieven op het plafond van deze kathedraal 
zijn adembenemend! Het houtsnijwerk van madeiraceder 
(Juniperus cedrus) in Moorse stijl combineert christelijke 
en islamitische kunstuitingen en wordt door kunstkenners 
bijzonder geprezen. Kijk ook eens naar het koorgestoelte 
en de koorsluiting in Vlaamse stijl en het uitzonderlijke 
processiekruis, aangeboden door koning D. Manuel I. Dit 
wordt beschouwd als een van de mooiste goudsmeedkunst 
uit de Manuel-periode in Portugal. 
Gratis toegang.
Geopend: maandag tot vrijdag vanaf 09:00 tot 12:00 uur en 
van 16:00 tot 17:30 uur, zaterdag van 17:00 tot 19:00 uur, 
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Telefoon: (+351) 291 215 130 
E-mail: teatro.municipal@cm-funchal.pt  
http://teatro.com-funchal.pt 

HISTORISCHE KERN SÃO PEDRO 
 
Huis museum Frederico de Freitas
In dit pand, gebouwd in burgerlijk-romantische stijl, 
woonde de Madeirese advocaat, notaris en collectioneur 
Dr. Frederico de Freitas, die hier verschillende artistieke 
voorwerpen verzamelde. Het huis bevat een waardevolle 
collectie tegeltjes, schilderijen, religieus beeldhouwwerk, en 
neoklassieke en Art Noveau-meubels. In de tuin staat een 
klein “speelhuisje”, beïnvloed door de koloniale stijl, in de 
18de eeuw vaak aangetroffen in burgerlijke woningen op 
Madeira. Toegang tegen betaling. 
Geopend: dinsdag tot zaterdag van 10:00 tot 17:30 uur. 
Zondag, maandag en feestdagen gesloten.
Calçada de Santa Clara, 7 
9000-036 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 202 570  
of (+351) 291 202 576 
E-mail: cmffreitas.drc.sretc@gov-madeira.pt  
http://cultura.madeira-edu.pt/museus/

Museum Quinta das Cruzes 
In deze Quinta woonde de tweede gouverneur van Funchal 
(João Gonçalves da Câmara, zoon van João Gonçalves 
Zarco) Tegenwoordig huisvest het een kunstmuseum dat 
de 15de tot de 19de eeuw bestrijkt. De collectie bevat 
Portugese en buitenlands meubilair, porselein van de 

zondag van 8:00 tot 10:00, van 11:00 tot 12:00 uur en van 
17:00 tot 19:00 uur.
Rua do Aljube — 9000-067 Funchal
Telefoon: (+351) 291 228 155
E-mail: secatedralfunchal@sapo.pt
www.sefunchal.com/

Stadspoort op Largo dos Varadouros
Deze poort is een verwijzing naar de vroegere stadspoort, 
gebouwd in 1689 en gesloopt in 1911. Deze poort was een 
onderdeel van de verdedigingsmuur van Funchal. De poort 
is herbouwd in 2004 in het kader van herstel van het historis-
ch erfgoed. Van de oorspronkelijke poort is slechts nog het 
sluitstuk, de wapenschilden en de plaquette over. 

Stadstheater Baltazar Dias
Dit oude theater, gelegen aan de Avenida Arriage, is 
een monument met een grote architectonische waarde, 
gebouwd in 1888. Het theater is een eerbetoon aan de 
blinde dramaturg Baltazar Dias, afkomstig van Madeira. 
Hij was een toneelschrijver uit de tweede helft van de 
16de eeuw en zijn werken zijn gespeeld tijdens populaire 
evenementen in Europa, Afrika en Brazilië. De inrichting 
is verzorgd door twee in die tijd beroemde schilders en 
decorateurs, te weten Eugénio do Nascimento Cotrim 
en de Italiaan Luigi Manini. De plafonds zijn geschilderd 
met taferelen uit de romantische tijd. Het podium, in 
hoefijzervorm, wordt omringd door loges, gedecoreerd met 
sprekende maskers uit het Griekse theater en zijn gemaakt 
van verguld hout. Toegang tegen betaling.
Avenida Arriaga — 9000-060 Funchal i
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Comhanhia das Indias, Europees en Portugees aardewerk, 
ivoorsnijkunst uit Portugees-India, Vlaams en Portugees 
beeldhouwwerk, kerststalletjes, schilderijen en gravures. In 
de tuin van het museum, de tuin van Cruzes, vindt u een 
schitterend raam in Manuel-stijl, een grote verscheidenheid 
aan planten en een zeldzaam draaiorgel. Dit mechanische 
instrument werd in 1900 gemaakt door de gebroeders 
Limonaire in Frankrijk. Het draaiorgel bestaat uit een 
schitterende houten structuur, met een mechanisch 
afleessysteem van geperforeerde muziekplaten. Het 
geheel wordt met een slinger in werking gesteld. Dit soort 
instrumenten was aan het eind van de 19de eeuw erg 
populair in Europa. Het werd veel gebruikt ter vervanging 
van muzikanten bij dansfeesten en speelde het ritme van 
polka’s, walsen en andere muziekstijlen. Vergeet niet deze 
instrumentele rariteit te bezoeken als u op Madeira bent. De 
toegang tot het museum is tegen betaling.
Geopend: dinsdag tot zondag van 10:00 tot 12:30 uur en 
van 14:00 tot 17:30 uur. Gesloten op maandag, nationale, 
regionale en gemeentelijke feestdagen. 
Calçada do Pico, 1 — 9000-206 Funchal
Telefoon: (+351) 291 740 670
E-mail: mac.drac@gov-madeira.pt 
www.museuquintadascruzes.com 

Gemeentemuseum van Funchal - Natuurhistorie
In dit museum (het oude paleis van São Pedro) woonde in 
de 19de eeuw de graaf van Carvalhal. Tegenwoordig is er 
een waardevolle tentoonstelling gevestigd, gewijd aan de 
fauna, flora en geologie van de archipel. Bovendien doet 

het museum veel wetenschappelijk onderzoek in het gebied 
Macaronesië. Naast het natuurhistorisch museum van 
Funchal is er ook een wetenschappelijke bibliotheek, het 
gemeentelijk aquarium en een tuin met geneeskrachtige en 
tuinkruiden. Toegang tegen betaling.
Geopend: dinsdag tot vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur, 
zaterdag, zondag en feestdagen van 10:00 tot 18:00 uur. 
Gesloten op maandag en enkele feestdagen (1 januari, 
Carnavalsdinsdag/Vastenavond, 1ste Paasdag, 25 april, 1 
mei, 21 augustus, 25 en 26 december). 
Rua da Mouraria, 31 — 9004-546 Funchal
Telefoon: (+351) 291 229 761
E-mail: mmf@cm-funchal.pt 
www.cm-funchal.pt 

Universum der herinneringen - J. C. Abreu
Hier vindt u een gevarieerde collectie kunstwerken, 
meubels, stropdassen, foto’s, hobbelpaarden en 
reismemorabilia, gedoneerd door João Carlos Abreu, 
voormalig regionaal secretaris voor toerisme en cultuur 
van Madeira. Alle stukken die hier verzameld zijn, zijn 
sterk verbonden aan zijn persoonlijke leven. Naast het 
museologisch belang van deze expositie worden in deze 
collectie ook stukken uit de vier windstreken tentoongesteld. 
In de tuin staat een theehuis, een annex van het museum. 
De entree hiervan is gratis. Toegang tegen betaling.
Geopend: maandag tot vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur. 
Gesloten tijdens het weekend en op feestdagen.  
Calçada do Pico, 2 — 9000-206 Funchal
Telefoon: (+351) 291 225 122
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E-mail: cccsc.drac@gov-madeira.pt 
http://cultura.madeira-edu.pt/museus/ 
 
Kerk São João Evangelista (kerk van Colégio)
Deze kerk is een van de mooiste monumenten uit de 
17de eeuw. De bouw markeert de overgang van het 
internationale maniërisme naar de Portugese barok. Dit 
schitterende werk van de Jezuïeten bevat een van de 
meest waardevolle stukken verguld houtsnijwerk van 
de 17de eeuw. Ook worden er tegels en schilderijen 
tentoongesteld uit de 17de en de 18de eeuw. Gratis 
toegang. 
Geopend: maandag tot vrijdag tussen 10:00 en 18:00 uur, 
zaterdag van 15:00 tot 18:00 uur, zondag van 9:00 tot 13:00 
en tussen 18:30 en 20:30 uur. 
Largo do Município — 9000-080 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 233 534 
www.cm-funchal.pt 
 
Gemeentehuis van Funchal
Het gemeentehuis van Funchal is gevestigd in het vroegere 
paleis van graaf Carvalhal. Het is een harmonieus voor-
beeld van de architectuur van het einde van de 18de eeuw. 
Het gebouw bestaat uit een binnentuin, gedecoreerd met 
tegeltjes van Batisttini, in 1940 gemaakt in de fabriek van 
Maria de Portugal. Verder is er een fontein gedecoreerd met 
een marmer standbeeld van “Leda en de zwaan”, een werk 
van Germano José Salles.
Het historische pand van Paços do Concelho de Funchal 
opent op werkdagen om 11:00 uur haar poorten voor het 

publiek. De rondleidingen duren 60 minuten en worden ge-
geven in verschillende talen. Rondleidingen tegen betaling.
Geopend: maandag tot vrijdag tussen 9:00 en 17:30 uur.
Praça do Município — 9004-512 Funchal
Telefoon: (+351) 291 211 000
E-mail: cmf@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt 
 
Kerk São Pedro
Deze kerk dateert uit de 16de eeuw en is een bezoek 
waard. Vermeldenswaardig is het portaal in maniërismestijl, 
het koorgestoelte, het altaar en een tegeltableau in het 
interieur en aan de buitenkant van de klokkentoren. Deze 
kerk is gedecoreerd met schilderijen, goudsmeedkunst en 
meubels uit de 17de tot de 20ste eeuw. Gratis toegang.
Geopend: elke dag van 9:00 tot 12:00 uur en van 15:00 tot 
17:00 uur.
9000-219 Funchal
Telefoon: (+351) 291 222 523
www.cm-funchal.pt 
 
Kerk en klooster Santa Clara 
Dit klooster werd gebouwd aan het eind van de 16e eeuw, 
in opdracht van de tweede gouverneur van Madeira, João 
Gonçalves da Câmara, om de dochters van de plaatselijke 
notabelen op te vangen. Naast de kapel van São Gonçalo 
de Amarante (mogelijk gebouwd in de 16e eeuw), kunt u 
het atrium bezoeken, kloostergangen, oude particuliere 
kapelletjes die gedecoreerd zijn met tegeltjes uit de 17e 
eeuw, en het interieur van de Kerk de Santa Clara, inclusief 
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het koor. Tegenwoordig is dit klooster eigendom van 
de Franciscaner nonnen. Er is ook nog een meisjess-
chool. Toegang tegen betaling.
Geopend: maandag tot zaterdag om 10:00, 12:00 
uur, 15:00 uur en 17:00 uur. Zon- en feestdagen 
gesloten.
Calçada de Santa Clara, 15 — 9000-036 Funchal
Telefoon: (+351) 291 742 602 
www.cm-funchal.pt  

Engelse kerk
Deze Anglicaanse kerk in neoklassieke stijl werd 
gebouwd in 1820. De architectuur is geïnspireerd op 
de Florentijnse renaissance, opdracht voor de bouw 
werd gegeven door de Engelse consul Henry Veitch.
De kerk wordt omringd door schitterende tuinen. Hier 
liggen enkele opmerkelijke personen begraven zoals 
William Reid, oprichter en eigenaar van het beroemde 
hotel Reid’s Palace. Gratis toegang. 
Geopend: maandag tot zaterdag om 8:45 en 16:30 
uur, zondag om 11:00 uur.
Rua do Quebra Costas, 18 — 9000-034 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 220 674 
www.cm-funchal.pt 

Fort van Pico
Het fort São João Baptista staat ook bekend als het 
fort do Pico en is een van de verdedigingsforten van 
Funchal. Vanaf dit fort heeft u tegenwoordig toegang 
tot een café met terras en speeltuin. Bovendien 

heeft u hier een van de mooiste uitzichten over de stad 
Funchal. Gratis toegang. 
Geopend: elke dag
Zomertijd: van 7:00 tot 21:00 uur
Wintertijd: van 8:00 tot 19:00 uur
Rua dos Frias 
Telefoon: (+351) 291 231 502 
www.cm-funchal.pt 
 
HISTORISCHE KERN SANTA MARIA 
 
Mercado dos Lavradores (boerenmarkt)
De boerenmarkt, geopend in 1940, heeft een architectuur 
die typisch is voor de Portugese Estado Novo-stijl. In 
deze markt heerst een constant vrolijk geroezemoes Het 
ontwerp van dit project is van de hand van Edmundo 
Tavares (1892-1983) en is een typisch voorbeeld van 
de architectuurstijl Estado Novo. Grote tegelpanelen 
van Faiança Batisttini van Maria de Portugal, gedateerd 
rond 1940 en door João Rodrigues beschilderd met 
regionale thema’s, verfraaien de gevel, de hoofdpoort en 
de visafdeling. Hier worden allerlei regionale producten 
verkocht, in een ruimte waar kleuren, geluiden, geuren 
en mensen uit verschillende werelddelen samensmelten. 
Gratis toegang.
Rua Brigadeiro Oudinot — 9060-158 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 214 080 
E-mail: unidade.mercados@cm-funchal.pt 
http://mercados.cm-funchal.pt i
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Museum van de elektriciteit “Casa da Luz” 
Dit museum is gevestigd in een pand dat vroeger 
gebruikt werd door de warmtekrachtcentrale van 
Funchal, ontmanteld in 1989. Hier kunt u kennismaken 
met zeldzame schaalmodellen van machines van 
meer dan een halve eeuw oud, de ontwikkeling van de 
straatverlichting op het eiland, een driedimensionaal 
model van Madeira dat een overzicht biedt over 
de elektrificatie van het eiland, verschillende 
soorten hernieuwbare energie en een interactieve 
tentoonstellingsruimte. Toegang tegen betaling. 
Geopend: dinsdag tot zaterdag van 10:00 tot 12:30 
uur en van 14:00 tot 18:00 uur. Zondag, maandag en 
feestdagen gesloten.
Rua da Casa da Luz, 2 — 9050-029 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 211 480 
E-mail: mcl@eem.pt   
http://www.museucasadaluz.com/

Museum Madeira Story Centre 
Het “Madeira Story Centre” ligt in de oude wijk van 
Funchal, in de buurt van de kabelbaan. Dit museum 
biedt een panoramisch overzicht over 14 miljoen jaar 
geschiedenis van Madeira, in een bezoek van anderhalf 
uur. In dit museum leert u meer over de geologische 
vorming van de archipel en de culturele geschiedenis 
van Madeira, door middel van historische voorwerpen 
en een interactieve audiovisuele presentatie. Bereid 
u voor op een speelse en culturele ervaring waarover 
zowel volwassenen als kinderen enthousiast zullen zijn. 
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Toegang tegen betaling. 
Geopend: elke dag van 09:00 tot 19:00 uur.
Rua D. Carlos I, 27-29 — 9060-051 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 639 081 
E-mail: info@storycentre.com 
www.madeirastorycentre.com 
 
Speelgoedmuseum
Dit museum, gevestigd in de het marktmagazijn naast de 
Mercado dos Lavradores, heeft een collectie historisch 
speelgoed, eigendom van José Manuel Borges Pereira. 
U ziet ongeveer 20.000 stukken speelgoed, afkomstig uit 
Portugal en de rest van de wereld. De voorwerpen zijn 
gedateerd van het eind van de 19de eeuw tot heden, 
met speciale aandacht voor een collectie poppen, 
speelgoedsoldaatjes, miniaturen, autootjes en spelletjes. 
Toegang tegen betaling.
Geopend: maandag tot zondag van 10:00 tot 19:00 uur.
Rua Latino Coelho, 39 — 2.º Piso
Telefoon: (+351) 291 640 640
E-mail: museu@armazemdomercado.com 
www.armazemdomercado.com 
 
Kerk van Socorro
Deze kerk die ook wel Igreja de São Tiago genoemd 
wordt ligt aan de Largo do Socorro, in de oude wijk van 
de stad. De bouw is gerelateerd aan een gelofte van de 
bevolking van Funchal in 1523, uitgesproken wegens een 
uitbraak van de pest. Het is een van de kerken op Madeira 
met kenmerken van een indrukwekkende barokstijl, zeer 

goed zichtbaar aan de gevel. Gratis toegang.
Geopend: elke dag van 9:30 tot 12:00 uur en vanaf 15:00 
tot 18:00 uur.
Largo do Socorro — 9050-030 Funchal
Telefoon: (+351) 291 220 550
www.cm-funchal.pt 
 
Fort van São Tiago 
Het fort São Tiago, gebouwd in het begin van de 17de eeuw 
ter verdediging van de haven van Funchal, is een stedelijk 
fort met militaire architectuur.
Het fort ligt boven de zeekust van de oude wijk van de stad, 
die meestal “Zona Velha” wordt genoemd. Tegenwoordig 
huisvest het fort een aantrekkelijk restaurant en als we naar 
boven klimmen, hebben we een prachtig uitzicht over zee 
en het lage deel van de stad. Gratis toegang
Geopend: maandag tot zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur. 
Zon- en feestdagen gesloten.
Rua do Portão de São Tiago — 9060-250 Funchal
Telefoon: (+351) 291 213 340
www.cm-funchal.pt
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Museu CR7
Het museum vertelt de geschiedenis van 
Cristiano Ronaldo, afkomstig uit Madeira, en 
beschikt over een collectie individuele en team-
trofeeën. ,Deze trofeeën werden verzameld in 
de loop van zijn briljante carrière in dienst van 
verschillende clubs zoals Andorinha (Madeira), 
Nacional (Madeira), Sporting Clube de Portugal 
(Lissabon), Manchester United (Verenigd 
Koninkrijk) en Real Madrid (Spanje).
Tijdens het bezoek ziet u emblematische foto’s 
van zijn carrière, video’s en een wassen beeld 
van de speler. Grote attracties van dit museum 
zijn vier Gouden Ballen (2008, 2013, 2014 en 
2016) en vier Gouden Schoenen (2007/08, 
2010/11, 2013/14 en 2014/15). Toegang tegen 
betaling.
Geopend: maandag tot zaterdag van 10:00 tot 
18:00 uur. Zondag gesloten.
Avenida Sá Carneiro — Praça do Mar, 27
9004-518 Funchal
Telefoon: (+351) 291 639 880
E-mail: museucr7@gmail.com
www.museucr7.com

Madeira Film Experience
In deze bioscoop, gevestigd in de Marina 
Shopping Centre, kunt u een film bekijken die 

als een chronologische tijdreis langs 600 
jaar geschiedenis van het eiland Madeira 
voert. De audiovisuele en scenografische 
ervaring duurt 30 minuten en presenteert 
historische feiten en scènes in een speciaal 
uitgeruste zaal, met audiogidsen in vijf talen 
(Nederlands, Portugees, Engels, Duits en 
Frans). Dit culturele project heeft geleid tot 
de gratis app ‘Madeira History Guide’. Deze 
bevat een informatiegids voor het verkennen 
van de belangrijkste bezienswaardigheden 
van het centrum van Funchal. Toegang tegen 
betaling.
Geopend: elke dag van 10:00 tot 18:00 uur. 
Rua Conselheiro José Silvestre 
9000-060 Funchal
Telefoon: (+351) 291 222 748 
E-mail: madeirafilmexperience@gmail.com
www.madeirafilmexperience.com

Design Centre Nini Andrade Silva  
Dit designcentrum in het fort Nossa Senhora da 
Conceição in Pontinha was vroeger het woo-
nhuis van Gonçalves Zarco, een Portugese 
ontdekkingsreiziger en kolonisator van de 
Madeira-archipel. Dit project, met de handteke-
ning van de internationaal bekende binne-
nhuisarchitecte Nini Andrade Silva, bestaat 
uit museum rond het merk Nini, een modern 
gourmetrestaurant, een winkel en een café met 

OVERIG
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prachtig uitzicht over zee. De bouw van dit fort is 
begonnen in de eerste decennium van de 17e 
eeuw op een rotspunt die uitkijkt over de haven 
van Funchal. Dit is een monument met een rijke 
historie en een uitzonderlijke schoonheid, niet 
alleen architectonisch maar ook landschappelijk, 
en uiteraard met een fantastisch uitzicht over de 
baai van Funchal. Gratis toegang.
Geopend: elke dag van 10:00 tot 23:00 uur.
Forte de Nossa Senhora da Conceição
9000-726 Funchal
Telefoon: (+351) 291 648 780
E-mail: geral@ninidesigncentre.com
www.ninidesigncentre.com 

Fort van São José 
Dit fort, halverwege de 18e eeuw gebouwd, 
is het eerste verdedigingswerk op Madeira. 
Het fort is gebouwd op een rotsformatie die 
São José eiland genoemd wordt. Deze ligt op 
een van de twee onbewoonde rotseilanden 
in de haven van Funchal. Het fort heeft 
verschillende functies vervuld, onder andere 
als legerhoofdkwartier en gevangenis tijdens 
de bezetting door Engelse troepen, tussen 
1801 en 1807. Vanaf de top heeft u een 
prachtig overzicht over de baai van Funchal.
www.fortesaojose.org i
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Toeristische 
informatiebureaus
Toeristisch informatiebureau van Avenida Arriaga
Geopend: maandag tot vrijdag van 09:00 tot 20:00 uur, zaterdag, zon- en 
feestdagen van 09:00 tot 15:30 uur.
Avenida Arriaga, 16 
9004-519 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 211 902 
  

Toeristisch informatiebureau van Pontinha
Geopend: van 8:30 tot 11:00 uur (uitsluitend bij het afmeren van 
cruiseschepen).
Gare Marítima da Madeira  
Área de desembarque, Piso 1
9004-518 Funchal
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De noordkust van het eiland Madeira bestaat uit drie 
gemeenten: Porto Moniz, São Vicente en Santana.
De gemeente Porto Moniz bestaat uit vier 
deelgemeenten of freguesias: Porto Moniz, Achadas 
da Cruz, Ribeira da Janela en Seixal.
De gemeente São Vicente bestaat uit drie 
deelgemeenten of freguesias: São Vicente, 
Boaventura en Ponta Delgada.
De gemeente Santana bestaat uit zes 
deelgemeenten of freguesias: São Roque do Faial, 
Faial, Santana, Ilha, São Jorge en Arco de São 
Jorge.

De noordkust
Porto Moniz  
São Vicente  
Santana
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GEMEENTE PORTO MONIZ 

1. Bezoek de natuurlijke zwembaden van Porto Moniz en 
Seixal
Deze poelen met zout water zijn uitgesleten in de vulkanis-
che rotsen waar de zee overheen spoelt. Dit alles zorgt voor 
een spectaculair schouwspel.  
Zwemmen in het schone water is een gedenkwaardige 
ervaring.

2. Ga met de kabelbaan naar Achadas da Cruz
Het uitkijkpunt van Achadas da Cruz heeft een directe 
kabelbaanverbinding en het strand. Deze kabelbaan dient 
niet alleen voor het transport van toeristen en zwemmers, 
maar ook voor het transport van de oogst en toegang tot het 
achterland. Bewonder het prachtige uitzicht over zee, de lan-
dbouwpercelen en de Fajã (kustvlakte) van Quebrada Nova.

3. Verken de Chão da Ribeira, een toevluchtsoord voor 
natuurlijke schoonheid

Deze betoverende omgeving met kleine landbou-
wpercelen en kleine pachtershuisjes wordt omringd 
door een groot stuk dicht laurierwoud. Hier vindt u een 
kleine picknickplaats met barbecue, picknicktafels en 
bankjes. In januari wordt hier een van de oudste tradi-
ties van Madeira gevierd. Tijdens het Festa do Panelo 
wordt in de openlucht “panelo” gegeten. Dit gerecht lijkt 
op de traditionele Portugese stoofpot “cozido”, maar 
wordt bereid met lokale ingrediënten zoals vlees en 
peulvruchten.

4. Ontdek de vulkanische krater van Fanal, op 
ongeveer 1120 m hoogte
In de winter wordt deze krater met regenwater gevuld, 
waardoor een indrukwekkend meer ontstaat. In Fanal 
zijn verschillende wandelroutes waarbij u eeuwenou-
de bomen kunt bewonderen, zoals de Stinklaurier. 
Er zijn enkele faciliteiten voor wandelaars, zoals 
picknickplaatsen.

5. Bewonder het uitzicht over de monding van de 
Ribeira da Janela
Ga op zoek naar de tunnel die onderdeel was van de 
‘fabriek’ van de Companhia Açoriana. Tussen 1940 en 
1945 werd hier provisorisch een uitbeenstation voor 
walvissen geïnstalleerd dat later verplaatst werd naar 
Caniçal. De tunnel werd recht tegenover de rotseilan-
den van Ribeira da Janela uit de roten gehakt. Het 
uitzicht over zee is indrukwekkend.

Wat niet te 
missen:
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6. Laat u verblinden door de waterval “Véu da 
Noiva” 
Het uitkijkpunt van de waterval “Véu da Noiva” 
(“Bruidssluier”) ligt aan de oude weg die Seixal 
verbindt met São Vicente. Dit is een van de meest 
kenmerkende landschappen van de noordkust van 
Madeira. Hier kunt die de waterval “Véu da Noiva”  
bewonderen. Deze dankt haar naam aan de hoogte 
en de enorme hoeveelheid water die hier naar bene-
den stort, waardoor de waterval doet denken aan een 
bruidssluier. 
 
GEMEENTE SÃO VICENTE 
 
7. Maak kennis met de kenmerkende kapelletjes 
van São Vicente
Volgens de legende verscheen São Vicente op een 
rots in de monding van de Ribeira de São Vicente. De 
bevolking besloot aan het eind van de 17de eeuw op 
deze plaats een kapel te bouwen. Deze kapel, ook 
wel de kapel van Nossa Senhora de Fátima genoemd 
wordt, heeft een klokkentoren van 14 meter met een 
schitterend uitzicht over de vallei van São Vicente.

8. Ontdek kalkroute
Hier vindt u twee kalkgroeves, een kalkoven, een 
rieten dakconstructie en een verzameling fossielen 
van zeedieren (koraal, zeesterren en verschillende 
schelpdieren) van meer dan 5 miljoen jaar oud. Deze i
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bewijzen dat deze plek vroeger omringd werd door de 
zee, hoewel deze groeve op 450 meter hoogte ligt. De 
plaats wordt Sítio dos Lameiros genoemd. 

9. Bezoek de grotten en het vulkanisch centrum
Loop door ondergrondse lavakanalen en leer meer over 
de geologische vorming van het eiland. Het centrum 
wil kennis overdragen over de geboorte van de archi-
pel Madeira als gevolg van vulkanische uitbarstingen. 
Een bezoek aan het centrum wordt aangevuld met een 
wandeling door de grotten. Hiervoor is een paviljoen voor 
audiovisuele voorstellingen gebouwd. Hierin wordt de 
geologische evolutie van de grotten nagebootst, met een 
vulkanische uitbarsting en een simulatie van de geboorte 
van het eiland.

10. Maak kennis met Ponta Delgada
Ponta Delgada heeft een mooie parochiekerk, waar-
van het interieur bekleed is met wandtegels en mooie 
schilderijen.

11. Loop door de straatjes van São Vicente en bezoek 
de parochiekerk
Dit monument uit 1692 heeft een mooie portico in ma-
niërismestijl en binnen fantastische schilderijen van São 
Vicente die het stadje zegent, evenals een altaarstuk van 
verguld houtsnijwerk. In het laatste weekend van augustus 
ontvangt São Vicente een van de grootste buurtfeesten 
van Madeira, het “arraial van São Vicente”.

GEMEENTE SANTANA

12. Bezoek de Pico Ruivo en wandel over een van de 
meest spectaculaire trajecten op het eiland
De Pico de Areeiro is de op twee na hoogste berg van 
Madeira. De top ligt op 1818 meter hoogte en biedt een 
fantastisch uitzicht over het centraal massief van Madeira. 
De top is bereikbaar per auto. Vanaf daar kunt u twee bij-
zonder spectaculaire wandelingen beginnen, in de richting 
van de hoogste piek van de archipel, de Pico Ruivo met 
1.862 meter (PR1 - Vereda do Areeiro: Pico do Areeiro 
- Pico Ruivo). Hier vindt u vinden van de endemische 
madeirastormvogel (Pterodroma madeira), de meestbe-
dreigde zeevogelsoort van Europa.

13. Bewonder de zonsopkomst op Pico Ruivo
Via de Vereda do Pico Ruivo (PR1.2 - Achada do Teixeira 
- Pico Ruivo) heeft u toegang tot hoogste top van Madeira 
- de Pico Ruivo met 1862 m hoogte. Bij de schuilhut van 
Pico Ruivo beginnen paden naar drie andere bestemmin-
gen op het eiland: Vereda do Pico Areeiro (PR1), Vereda 
da Encumeada (PR1.3) en Vereda da Ilha (PR1.1). In 
Achada do Teixeira staat de “Homem em pé” (“staande 
man”), een interessant formatie van basaltrots. Op weg 
naar de top zult u geregeld verdwijnen in de wolken. Als 
u eenmaal boven de wolken bent is de zonsopkomst een 
onvergetelijke ervaring.
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14. Bewonder het uitzicht vanaf het 
uitzichtpunt Balcões
Dit uitzichtpunt is toegankelijk via de Vereda 
dos Balcões (PR11- Ribeiro Frio - Balcões). Bij 
aankomst heeft u op dagen met goed zicht een 
prachtig uitzicht over de groene valleien van het 
laurierwoud. Vanaf hier is de waterkrachtcentrale 
van Fajã da Nogueira zichtbaar, evenals de Pico 
do Areeiro, de Pico Ruivo en de Penha D’Águia 
(kenmerkende geologische formatie van Porto da 
Cruz). Dit is tevens een uitgelezen gebied voor 
het spotten van vogels, zoals de madeiravink 
(Fringilla coelebs maderensis) en een ende-
mische ondersoort van de grote gele kwikstaart 
(Motacilla cinerea schmitzi).

15. Ontdek het meer Caldeirão Verde
Dit meer wordt bekroond door een schitteren-
de waterval waarbij water van meer dan 100 
meter naar beneden stort, vanuit de Ribeiro do 
Caldeirão Verde. Dit meer is toegankelijk via de 
Levada do Caldeirão Verde (PR9 - Queimadas 
- Caldeirão Verde). Deze levada biedt u een dui-
zelingwekkend en ongelofelijk uitzicht op het hart 
van het eiland, waarbij u door verschillende in de 
rotsen uitgehakte tunnels gevoerd wordt. Aan het 
begin van de route ligt een gehucht, Achada do 
Marques. Het geheel van landbouwterrassen en 
 

stenen muurtjes wordt beschermd door de 
status van beschermd landschap.

16. Rust uit in het bospark van Queimadas 
In dit park vindt u de schuilhut Queimadas, ge-
bouwd met behoud van originele kenmerken 
van de traditionele huizen van Santana, met 
een mooi rieten dak. Hier staan bijzondere 
exotische boomsoorten zoals de japanse 
ceder (Cryptomeria japonica) en de europe-
se beuk (Fagus sylvatica), evenals andere 
inheemse soorten zoals de ceder-jeneverbes 
(ceder van Madeira).
In dit park kunt u heerlijk picknicken in een 
sprookjesachtige en heerlijk rustige omgeving. 
Vanaf dit punt is het mogelijk verschillende 
wandelingen te beginnen, zoals “Um Caminho 
para Todos”, een rolstoelpad dat toegankelijk 
is voor alle leeftijden en condities en dat u tot 
aan Pico das Pedras voert. 

17. Bezoek het natuurreservaat Rocha do 
Navio
Het uitzichtpunt van Rocha do Navio is 
toegankelijk via een kabelbaan. Hier kunt u 
duiken of niet-gemotoriseerde watersporten 
uitoefenen.
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18. Bewonder het uitzicht vanaf het Fortim 
do Faial
Het Fortim do Faial, gebouwd in de 18de eeuw 
om te waarschuwen bij eventuele invasies, 
wordt beschouwd als een monument met lokale 
waarde. Hier heeft u een romantisch uitzicht 
over Ponta de São Lourenço, Penha d’Águia en 
soms tot aan Porto Santo. In Faial is tevens een 
sport- en zwembadencomplex met een natuur-
bad en verschillende recreatiemogelijkheden.

19. Bezoek een traditioneel huis in Santana
In deze dorpskern staan enkele traditionele 
huizen van Santana, volledig aangepast aan de 
huidige tijd. In de huizen kunt u verschillende 
kunstnijverheidsproducten kopen.

20. Ontdek de duizelingwekkende lands-
chappen van Levada do Rei
Deze levada (PR18- Levada do Rei: Quebradas 
- Ribeiro Bonito) biedt een spectaculair uitzicht 
over de landbouwpercelen van São Jorge 
en Santana, helemaal tot Ribeiro Bonito, een 
natuurreservaat met een dicht laurierwoud. Aan 
het eind van het pad moet u zeker niet vergeten 
de watermolen van Achadinha te bezoeken. 
Deze is ongeveer 300 jaar oud en wordt aange-
dreven door water uit de Levada do Rei.
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GEMEENTE PORTO MONIZ

In deze gemeente liggen vier aanbevolen wandeltochten:

PR7 - Levada do Moinho 
(Ribeira da Cruz - Lamaceiros)
Lengte: 10,3 km
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 3 1/2 uur
Begin-/eindpunt: Ribeira da Cruz (E.R. 101) Porto 
Moniz / Junqueira (Tornadouro) Ponta do Pargo
Maximale / minimale hoogte: 900 m / 496 m
Vanaf de weg loopt u omhoog langs een wandelpad, 
tot u bij een irrigatiekanaal (levada) uitkomt. Aan deze 
levada liggen verschillende watermolens en kunt u in 
Achadas da Cruz de ruïnes van een oude graanmolen 
bezoeken, evenals een mooie waterval in de vallei 
van Ribeira do Tristão die wordt omgeven door dicht 
laurierwoud.

PR13 - Vereda do Fanal (Paúl da Serra - Fanal) 
Lengte: 10,8 km/ 5,6 km
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 4 uur

Begin-/eindpunt: E.R. 209 Assobiadores Paúl da Serra 
/ E.R. 209 Posto Florestal Fanal
Maximale / minimale hoogte: 1420 m / 1130 m
Doorkruist een groot stuk van het laurierwoud. In 
het gebied dat bekendstaat als Sítio do Fio kunt 
u ingenieuze constructies van kaapstaanders 
bewonderen. Deze worden gebruikt voor het transport 
van brand- en geriefhout uit het gebied Fanal, voor de 
landbouwactiviteiten van de bewoners van Chão da 
Ribeira en Seixal. Bekijk de magnifieke vulkanische 
krater, door het natuurpark Madeira aangewezen als 
“rust- en stiltegebied”. Hier kunt u genieten van een 
moment van pure rust, omringd door eeuwenoude 
bossen met Stinklaurier (Ocotea foetens).

PR14 - Levada dos Cedros (Fanal - Curral Falso)
Lengte: 5,8 km
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 3 uur
Begin-/eindpunt: E.R 209 Fanal, Paúl da Serra / E.R 
209 Curral Falso, Ribeira da Janela
Maximale / minimale hoogte: 1130 m / 840 m
Het traject van Levada dos Cedros biedt een prachtig 
uitzicht over de vallei van Ribeira da Janela en Paúl 
da Serra. Deze levada werd gebouwd in de 17e eeuw 
en is een van de oudste van het eiland. Het kanaal is 
uitgehakt uit de steile rotsen en uitsluitend verstevigd 
waar de bodem makkelijker uit te graven is. Hier ziet 
u de afmetingen die enkele inheemse soorten kunnen 
bereiken. Bomen met een hoogte van 30-40 m zoals de 

Levadas en 
bergpaden
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Laurus novocanariensis, Stinklaurier (Ocotea foetens) 
en Persea indica zijn geen uitzondering. 
 
PR15 - Vereda da Ribeira da Janela 
(Curral Falso - Ribeira da Janela)
Lengte: 2,7 km
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 1 1/2 uur
Begin-/eindpunt: E.R. 209 (Curral Falso) / Ribeira 
da Janela
Maximale / minimale hoogte: 820 m / 400 m
Dit pad loopt over de oude resten van een bergpad 
dat door de bevolking werd gebruikt als verbindings-
weg met Calheta en Ponta do Sol. Over deze weg 
werden vaten of manden met wijn getransporteerd om 
verkocht of geruild te worden tegen andere producten 
Dit is een goede plek om de madeiraduif (Columba 
trocaz) tegen te komen, een endemische vogelsoort 
van Madeira (komt uitsluitend voor op Madeira).

GEMEENTE SÃO VICENTE

In deze gemeente liggen drie aanbevolen 
wandeltochten:

PR16 - Levada da Fajã do Rodrigues  
(Fajã da Amã — Ribeira do Inferno)
Lengte: 3,9 km (+ 3,9 km terugweg)
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 3 1/2 uur i
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Begin-/eindpunt: Ginjas / Ginjas
Maximale / minimale hoogte: 580 m / 580 m
Deze levada gaat door verschillende lange tunnels en 
biedt een schitterend uitzicht over de vallei van São 
Vicente. Dit traject staat bekend onder twee namen, de 
Levada Fajã do Rodrigues en de Levada Fajã da Ama. 
Hier kunt u enkele kenmerkende bloemen van Madeira 
tegenkomen zoals de geranium (Geranium palmatum), 
een soort struikmargriet (Argyranthemum pinnatifidum), 
de bergorchis (Dactylorhiza foliosa) en de Azoren-
boterbloem (Ranunculus cortusifolius). Langs het 
traject ziet u verschillende watervallen die levendigheid 
toevoegen aan de flora en fauna die hier waargenomen 
kan worden. 
 
PR21 - Caminho do Norte  
(Encumeada — Ribeira Grande)
Lengte: 3,2 km
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 1 1/2 uur
Begin-/eindpunt: Boca da Encumeada / Ribeira 
Grande Maximale / minimale hoogte: 1000 m / 320 m
Dit pad loopt door enkele tunnels en biedt een 
schitterend uitzicht over de hoogste bergen van het 
eiland. Volg de resten van een oud bergpad dat 
gebruikt werd als verbindingweg tussen de noord- 
en zuidzijde van het eiland. Dit pad werd gebruikt 
voor commerciële uitwisselingen en deelname aan 
traditionele processies.

PR22 – Vereda do Chão dos Louros 
Lengte: 1,9 km
Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig
Tijdsduur: 45 minuten
Begin-/eindpunt: Chão dos Louros / Chão dos Louros
Maximale / minimale hoogte: 890 m / 830 m
Via dit pad kunt u het gebied rondom het bospark van 
Chão dos Louros doorkruisen en naar Ribeira Grande 
lopen, via de splitsing met de (PR 21 - Caminho do 
Norte). Vanaf het natuurlijke uitzichtpunt op de route 
heeft u een schitterend uitzicht over de gehele vallei van 
São Vicente.

GEMEENTE SANTANA

In deze gemeente liggen zes aanbevolen 
wandeltochten:

PR1 - Vereda do Areeiro (Pico do Areeiro — Pico Ruivo)
Lengte: 7 km
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 3 1/2 uur
Begin-/eindpunt: Uitkijkpunt van de Pico do Areeiro / 
Pico Ruivo
Maximale / minimale hoogte: 1862 m / 1542 m
Dit traject bevat tunnels, enkele steile hellingen en 
schitterende landschappen rond de twee hoogste 
bergtoppen van het eiland Madeira. Tijdens het traject 
doorkruist u een deel van het centraal bergmassief. Hier i
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kunt u het uitkijkpunt van het “Buizerdnest” bekijken. 
Hier nestelde naar verluid vroeger een buizerd (Buteo 
buteo). In dit gebied zijn ook nesten van de endemische 
madeirastormvogel (Pterodroma madeira), een 
soort die beschouwd wordt als de meestbedreigde 
zeevogelsoort van Europa. Het moeilijkste deel van 
dit pad is de laatste klim naar de schuilhut van Pico 
Ruivo. In de loop van het traject zijn verschillende 
grotten uitgehakt uit de vulkanische tufsteen. Hier 
konden het vee en de herders bij slecht weer schuilen. 
Verschillende endemische vogel- en plantensoorten 
van Madeira komen in dit gebied voor. Bij aankomst 
bij de schuilhut van Pico Ruivo begint een volgend 
bergpad dat toegang geeft tot Achada do Teixeira. 
Hier bevindt zich een rotsformatie van basalt die in de 
volksmond de “Homen em pé” (“Staande man”) wordt 
genoemd.

PR1.1 - Vereda da Ilha (Pico Ruivo — Ilha)
Lengte: 8,2 km
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 3 uur
Begin-/eindpunt: 
Schuilhut Pico Ruivo / Deelgemeente Ilha
Maximale / minimale hoogte: 1764 m / 485 m
Het pad begint met een korte klim naar de hoogste top 
van Madeira, de Pico Ruivo. Vanaf daar begint een lang 
en vrijwel onafgebroken pad naar beneden, tot de deel-
gemeente Ilha. Op de plek die Vale da Lapa genoemd 
wordt, passeert u de tunnel van Vale da Lapa. Hier 

vindt u de Levada do Caldeirão Verde die naar het 
bospark Das Queimadas gaat.

PR1.2 - Vereda do Pico Ruivo  
(Achada do Teixeira — Pico Ruivo)
Lengte: 2,8 km (+ 2,8 km terugweg)
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 1 1/2 uur
Begin-/eindpunt: Achada do Teixeira / Achada do 
Teixeira
Maximale / minimale hoogte: 1862 m / 1535 m
Dit bergpad leidt u naar de hoogste bergtop van 
Madeira, de Pico Ruivo. In de klim naar de top zijn er 
verschillende mogelijkheden om te schuilen, want het 
weer kan hier razendsnel omslaan. Soms verdwijnt 
het gebied geheel in de wolken en soms kunt u zelfs 
boven de wolken lopen. Rechts van u ligt de Serra 
de Santana, met in de verte het bospark Queimadas. 
Verder naar het binnenland ligt de vallei van Ribeira 
Grande. Deze begint in de Caldeirão Verde en de 
Caldeirão do Inferno. Op dagen met goed zicht is de 
rotsformatie Penha D’Águia zichtbaar, de Serra das 
Funduras en de Ponta de São Lourenço.

PR9 - Levada do Caldeirão Verde  
(Queimadas — Caldeirão Verde) 
Lengte: 6,5 km (+ 6,5 km terugweg)
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 5 1/2 uur
Begin-/eindpunt: 
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Bospark Queimadas / Bospark Queimadas
Maximale / minimale hoogte: 980 m / 890 m
Deze levada voert de wandelaar langs een 
duizelingwekkend en spectaculair uitzicht op de 
orografie van het binnenland. Dit irrigatiekanaal 
is aangelegd in de 18de eeuw en doorkruist 
steile hellingen en hoge bergen, om het water 
naar de bevloeide landbouwgebieden van de 
deelgemeente Faial te voeren. Onderweg zijn 
er vier tunnels uitgehakt in de rotsen. Het meer 
Caldeirão Verde é wordt gevormd door water dat 
vertikaal naar beneden stort vanuit de Ribeiro do 
Caldeirão Verde, van een hoogte van ongeveer 
100 meter. Na een korte pauze is het tijd om terug 
te keren over hetzelfde pad, tot u weer bij het 
bospark Queimadas bent.

PR11 - Vereda dos Balcões  
(Ribeiro Frio — Balcões) 
Lengte: 1,5 km (+ 1,5 km terugweg 
Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig 
Tijdsduur: 1 1/2 uur 
Begin-/eindpunt: E.R. 103 (Ribeiro Frio) / E.R. 
103 (Ribeiro Frio) 
Maximale / minimale hoogte: 630 m / 630 m 
Dit korte traject volgt de Levada da Serra do Faial 
tot het uitkijkpunt “Balcões”. Hier heeft u een 
spectaculair uitzicht over de vallei van de Ribeira 
da Metade, de waterkrachtcentrale van Fajã da 
Nogueira en de deelgemeente Faial. Op dagen 

met goed zicht kunt u zelfs de Pico de Areeiro en 
de Pico Ruivo zien. 
 
PR18 - Levada do Rei  
(Quebradas — Ribeiro Bonito)
Lengte: 5,1 km (+ 5,1 km terugweg)
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 3 tot 3 1/2 uur
Begin-/eindpunt: ETAR (waterzuiveringsinstalla-
tie) São Jorge / ETAR São Jorge
Maximale / minimale hoogte: 710 m / 530 m
Deze levada biedt een spectaculair uitzicht 
over de landbouwpercelen van São Jorge en 
Santana. Halverwege het traject doorkruist deze 
levada, die langs de steile hellingen loopt, een 
sterk ontwikkeld bosgebied, voordat het kanaal 
bij Ribeiro Bonito aankomt. Deze “ribeiro” of 
bergbeek wordt beschouwd als een natuurlijk 
sanctuarium, overdekt met de kenmerkende 
vegetatie van het laurierbos.

i
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Tuinen en 
parken

waar u Ribeira da Janela en een deel van de noordkust 
van Madeira kunt zien. Gratis toegang.
www.portomoniz.pt

GEMEENTE SÃO VICENTE 
 
Inheemse plantentuin van Madeira 
Deze tuin biedt plaats aan meer dan 60 soorten 
inheemse planten. De tuin is opgericht in 1989 door de 
Clube de Ecologia Barbusano, met ondersteuning van 
het Wereldnatuurfonds. Gratis toegang.
www.cm-saovicente.pt

GEMEENTE SANTANA

Biosfeerpark 
Het themapark Madeira is uniek in Portugal en beschikt 
over verschillende paviljoens die gewijd zijn aan de ges-
chiedenis, de wetenschap en de tradities van het eiland. 
Ook is er een replica van de trein van Monte, de traditio-
nele ossenkarren, het transportnetwerk, een karakteris-
tiek huis uit Santana, plantenborders met endemische 
flora uit Madeira, wandelroutes, een meer met roeiboot-
jes en een fijne speeltuin. Toegang tegen betaling.

Themapark van Madeira  
Het themapark Madeira is uniek in Portugal en beschikt 
over verschillende paviljoens die gewijd zijn aan de ges-
chiedenis, de wetenschap en de tradities van het eiland. 
Ook is er een replica van de trein van Monte, de tradi-

GEMEENTE PORTO MONIZ

Park en waterkant van Porto Moniz 
In dit park kunt u een heerlijke wandeling 
maken, waarin u kunt genieten van het 
landschap en de nabijheid van de zee. 
Het park beschikt over een speeltuin, 
aangelegd plantenborders, verschillende 
restaurants en winkels.
Frente de Mar do Porto Moniz 
9270-095 Porto Moniz 
www.portomoniz.pt/

Park van Lamaceiros
Dit park biedt een schitterende 
mogelijkheid om in contact te staan met 
de natuur, met name het laurierwoud 
van Madeira. Het park beschikt 
over uitstekende faciliteiten voor 
een picknick, met onder andere drie 
overdekte barbecueplaatsen, tafels en 
banken, water, wc’s voor dames, heren 
en gehandicapten en verschillende 
plantenborders. Ook is er een uitkijkpunt 
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tionele ossenkarren, het transportnetwerk, een karakteristiek huis 
uit Santana, plantenborders met endemische flora uit Madeira, 
wandelroutes, een meer met roeibootjes en een fijne speeltuin. 
Toegang tegen betaling.
Geopend: elke dag
Zomertijd: vanaf 10:00 tot 19:00 uur
Wintertijd: vanaf 10:00 tot 18:00 uur
Op 24 en 31 december gesloten vanaf 15:00 uur. Op 25 decem-
ber gesloten.
Estrada Regional 101, Fonte da Pedra, 9230-098 Santana
Telefoon: (+351) 291 570 410
E-mail: info@parquetematicodamadeira.pt
www.parquetematicodamadeira.pt 
 
Rozentuin Quinta do Arco
In de tuinen van Quinta do Arco kunt u kennismaken met een 
van de grootste collectie rozen van Portugal, enkelen bijzonder 
zeldzaam of met uitsterven bedreigd. De collectie bestaat uit 
meer dan duizend verschillende variëteiten, waaronder Engelse 
rozen, moderne soorten, klimrozen en heesters. Deze rozentuin 
is bekroond met de prijs “Garden of Excellence” door de “World 
Federation of Rose Societies”. Toegang tegen betaling.
Geopend: van april tot december, elke dag vanaf 10:00 tot 18:00.
Sítio da Lagoa, Arco de São Jorge, 9230-018 Santana
Telefoon: (+351) 291 570 250
E-mail: info@quintadoarco.com  
www.quintadoarco.com

Bospark van Ribeiro Frio
Dit bospark, op slechts 17 km van Funchal gelegen, wordt 
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gekenmerkt door schitterende tuinen die harmonieus omringd 
worden door authentiek laurierwoud. Het park is een onderdeel 
van het viskweeksstation (Centro Aquícola) met vijvers voor 
het vermeerden van regenboogforel (Oncorhynchus mykiss 
walbaum). Het belangrijkste doel van dit centrum is de productie 
van forellen, om deze uit te zetten in de waterlopen van het eiland 
Madeira. Gratis toegang.
São Roque do Faial 
9230-209 Santana 
www.sra.pt/drf

Bospark van Queimadas  
Het bospark van Queimadas, gelegen op 5 km afstand van 
Santana, is een optimale locatie voor een picknick of een mooie 
wandeling. Hier vindt u ook de Casa das Queimadas, een grote 
constructie met rieten dak die hier te bewonderen is. Gratis 
toegang.
Sítio das Queimadas 
9230 Santana 
www.sra.pt/drf

Bospark van Pico das Pedras
Deze heerlijke plek, omringd door het laurierbos, is een heerlijke 
locatie voor het organiseren van een picknick of een wandeling door 
de natuur. Hier kunt u de verschillende endemische planten- en dier-
soorten waarnemen. Dit park is aangepast voor personen met een 
lichamelijke of visuele handicap en biedt hen mogelijkheden om toch 
in direct contact met de natuur te staan. Gratis toegang.
Sítio do Pico das Pedras 
9230 Santana
Telefoon: (+351) 291 572 152 i
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http://www.portomoniz.pt/

Natuurlijke zwembaden van Seixal
Deze zwembaden van vulkanische oorspong liggen in 
de buurt van het Praia da Laje en worden omringd door 
een schitterend landschap. 
Deze gebied beschikt over een barretje en sanitaire 
voorzieningen met douche, maar er is geen bewaking. 
Gratis toegang. 
 
Strand van Seixal
Dit strand met zwart zand wordt omringd door een 
indrukwekkend landschap en ligt aan de noordkust van 
het eiland. Dit kleine strand is de laatste jaren ontstaan 
in de buurt van de haven van Seixal en, hoewel er 
geen bewaking is, is er wel een buitendouche. Gratis 
toegang. 
 
Strand van Laje
Dit strand bestaat uit zwart vulkanisch zand en ligt 
verscholen tussen de rotsen.
Het strand is niet alleen vermeldenswaardig omdat 
het water kristalhelder is, maar het geheel straalt ook 
een serene rust uit. Hoewel er sanitaire faciliteiten 
zijn en een barretje in de zomer, wordt dit strand niet 
bewaakt. Het strand wordt ook wel “Praia da Jamaica” 
(Jamaicastrand) genoemd, dankzij de aanplant van 
palmbomen in dit gebied. Gratis toegang 
 
Zwembadcomplex van de Clube Naval do Seixal 
Het complex van deze watersportvereniging bestaat uit 

De stranden van de noordkust bieden een onvergeteli-
jke ervaring dankzij het intense diepblauw van de zee, 
dat in scherp contract staat met het frisse groen van 
de bergen. Toch zijn er in dit gebied ook vaak sterke 
onderstromen en hoge golven. Dit gebied is bijzon-
der in trek bij surfers. Voorzorgsmaatregelen worden 
aanbevolen. 
 
GEMEENTE PORTO MONIZ 
 
Natuurlijke zwembaden van Porto Moniz 
Deze baden zijn gevormd in de vulkanische rotsen en 
gevuld met zout water, omdat de zee op natuurlijke 
wijze kan binnendringen. Het geheel is oogverblindend. 
Het park biedt plaats aan een kinderzwembad, toegang 
voor gehandicapten, kleedruimtes met kluisjes, eerste 
hulp, ligstoelen, parasols en een snackbar die zomers 
geopend is. Toegang tegen betaling.
Geopend: elke dag
Zomertijd: vanaf 9:00 tot 19:00 uur
Wintertijd: vanaf 10:00 tot 17:30 uur
Sítio do Lugar
Telefoon: (+351) 291 850 190

Stranden en 
zwembaden
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een natuurlijke poel, met gratis toegang, 
en een zonneterras met ligstoelen, 
een barretje, douche en sanitaire 
voorzieningen, dit alles in een fantastische 
omgeving. Ook is het mogelijk om kajaks 
te huren. Gratis toegang. 
Geopend: elke dag 
Zomertijd: vanaf 10:00 tot 24:00 uur
Wintertijd: gesloten 
Seixal
Telefoon: (+351) 963 843 830 
http://clubenavaldoseixal.org/ 
 
GEMEENTE SÃO VICENTE  
 
Zwembadcomplex van Ponta Delgada
Dit complex, naast de parochiekerk van 
Ponta Delgada gelegen, bestaat uit twee 
zoutwaterbaden, één voor volwassenen 
en één voor kinderen. Ook is er een 
zonneterras, een barretje met terras, 
kleedruimtes en eerste hulpvoorzieningen. 
Toegang tegen betaling. 
Geopend: elke dag
Zomertijd: vanaf 10:00 tot 19:00 uur
Wintertijd: gesloten
Zona Balnear da Ponta Delgada 
Telefoon: (+351) 291 863 091 
www.cm-saovicente.pt
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geologische formaties bekijken. Deze formatie bestaat 
uit lavastromen die zichtbaar werden na erosie door de 
Ribeira do Faial. Gratis toegang.
Estrada da Ponte do Faial 
Telefoon: (+351) 291 570 200 
www.cm-santana.com

Zwembadcomplex van Calhau de São Jorge
Deze locatie, gelegen in de monding van de Ribeira 
de São Jorge, heeft een klein zoetwatermeer en een 
zwemcomplex met drie zwembaden, waar het mogelijk 
is te genieten van het uitzicht op het landschap 
van de noordkust. Er is een zonneterras en zijn er 
kleedruimtes en een restaurant. Toegang tegen 
betaling.
Sítio do Barranco – São Jorge 
9230-167 Santana 
Telefoon: (+351) 291 576 008 
www.cm-santana.com

Zwembadcomplex van São Vicente
Dit complex ligt op de Fajã da Areia, halverwege de 
deelgemeenten São Vicente en Ponta Delgada. Het 
heeft een zonneterras met directe toegang tot zee, een 
restaurant, bar, krachtsportcentrum, een parkeerplaats 
en een kustwandeling van 620 m lang die Varadouro 
verbindt met Baía dos Juncos.
De watersportvereniging heeft hier verschillende 
faciliteiten ter ondersteuning van watersporters, zoals 
kanovaarders, sportvissers, surfers en bodyboarders. 
Deze locatie heeft uitstekende omstandigheden voor 
het beoefenen van surf en is een populaire spot voor 
surfers. Gratis toegang.
Porto do Varadouro 
Fajã da Areia 
Telefoon: (+351) 291 842 074 
www.cm-saovicente.pt 
 
GEMEENTE SANTANA 
 
Zwembadcomplex van Foz da Ribeira do Faial  
Ligt aan de monding van de Ribeira do Faial en 
beschikt over een natuurbad, een kinderzwembad 
met zout water en een speeltuin. De faciliteiten 
omvatten tevens een restaurant, kleedruimtes, 
eerste hulp en een zonneterras. Het beschikt tevens 
over verschillende recreatiemogelijkheden en 
sportfaciliteiten zoals voetbal, handbal, beachvolleybal 
en een zaal voor diverse sporten. In de bergen rond 
de riviermonding kunt u interessante vulkanische i

87



Dit reservaat in Santana werd gesticht 
in 1997, op initiatief van de plaatselijke 
bevolking. Het reservaat bestaat uit een 
stuk zee en het eiland da Viúva, waar 
enkele zeldzame planten voorkomen. 
Op het uitzichtpunt van Rocha do Navio 
is een kabelbaan en een wandelpad 
dat toegang biedt tot dit reservaat. Het 
reservaat biedt een prachtig uitzicht over 
zee, over kleinschalige landbouwpercelen 
en het eiland  da Viúva. Het is tevens 
een plaats waar de monniksrob 
(zeeleeuw) en de endemische flora van 
de rotskusten van Macaronesië voorkomt. 
Er zijn verschillende onderzeese en 
halfonderzeese grotten. De naam Rocha 
do Navio (“scheepsrots”) ontstond in de 
19de eeuw, toen hier een schipbreuk 
plaatsvond.

Natuurreservaten
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Actief toerisme
Een van de meest populaire buitenactiviteiten aan 
de noordkust zijn jeep- en fietssafari’s. Ook kunt u 
canyoning proberen, vooral in het gebied van Ribeiro 
Frio en Chão da Ribeira, Seixal. Deze activiteit is 
een spannende manier om een stroompje of een 
steile waterloop te ontdekken. Obstakels worden 
overwonnen door middel van diverse technieken zoals 
klimmen, springen, abseilen en zwemmen. Jaarlijks 
wordt op het eiland de RIC Madeira georganiseerd. 
Dit is een internationaal canyoningevenement dat een 
referentiepunt binnen dit sportsegment is geworden. Op 
de Pico de Areeiro kunt u klimroutes overwinnen en zo 
een ongelofelijke adrenalinestoot ervaren. Het is mogelijk 
te duiken in de diepten van de oceaan, of zelfs in het 
Madeira-aquarium in Porto Moniz.

Madeira Island Ultra Trail
De Clube de Montanha do Funchal (bergsportvereniging 
van Funchal) promoot jaarlijkse de MUIT (Madeira 
Island Ultra Trail), een bergrenwedstrijd of trail run 
die de deelnemers over de hoogste toppen van het 
eiland voert. Elk jaar doen beroemde deelnemers van 
verschillende nationaliteiten mee aan deze nationale 
en internationale trail run. Deze wedstrijd loopt over het 
hele eiland Madeira, van Porto Moniz tot Machico of 
terug en loopt over de mooiste paden van het centraal 
massief; Encumeada - Pico Ruivo - Pico de Areeiro - 

via een stimulerend en uitdagend circuit van ongeveer 
115 km lengte. Kijk voor meer informatie op http://
madeiraultratrail.com/pt/

Ultra Skymarathon® Madeira
USM is een onderdeel van de Skyrunner® National 
Series Spain, Andorra & Portugal en sinds twee jaar de 
exclusieve Skyrunner® World Series (2017), de enige 
vertegenwoordiging in Portugal.
Verder is vermeldenswaardig dat dit jaar voor het eerste 
de Santana Vertical Kilometer® georganiseerd wordt, 
een wedstrijd die onderdeel is van het Vertical Kilometer 
World Circuit. Skyrunning is een speciale discipline 
binnen het trail runs met grote hoogteverschillen en/
of een hoog technisch niveau. Op deze wedstrijd 
komen ongetwijfeld veel deelnemers af, niet alleen 
door de kenmerken van deze wedstrijd maar ook 
door de schitterende landschappen van de noordkust. 
Dit wordt een internationaal evenement waarin het 
natuurlijk erfgoed van deze gemeente in het voetlicht 
staat en waarin het toeristische potentieel van de 
verschillende routes gekoppeld wordt aan de cultuur en 
de tradities van dit stadje. Het evenement bestaat uit vier 
wedstrijdonderdelen met verschillende afstanden: de 
Ultra Skymarathon® Madeira (USM 55km 4000m D+), de 
Santana Vertical Kilometer® (SVK 4,8Km 1003 D+), de 
Santana Sky Race (SSR 20 km 1350m D+) en de Mini 
SkyRace (MSR 13km 400m D+).
Kijk voor meer informatie op: 
http://www.madeiraskyrunning.com i
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representatieve aquaria die verschillende 
habitats van de zee rond Madeira 
weerspiegelen. In een van deze aquaria mag 
u zelfs duiken en van dichtbij de verschillende 
vissoorten bewonderen, zoals roggen en 
murenen. Toegang tegen betaling. 
Geopend: elke dag van 10:00 tot 18:00 uur 
(met uitzondering van 25 december).
Rua Forte de São João Batista 
9270-096 Porto Moniz 
Telefoon: (+351) 291 850 340

GEMEENTE SÃO VICENTE

Museum van de kalkroute 
Hier vindt u twee kalkgroeves, een kalkoven 
en een verzameling fossielen van zeedieren 
van meer dan 5 miljoen jaar oud, een tradi-
tioneel rieten dak en stenen landbouwter-
rassen. Daarnaast worden er drie thema’s 
tentoongesteld: Valores Naturais (natuur-
waarden); Património Rural (ruraal erfgoed) 
en de productie en vermarkting van kalk. 
Deze route bestaat uit een wandeling van 
30 minuten die vroeger werd afgelegd door 
de arbeiders van de kalkgroeve. Bezoekers 
kunnen een video bekijken waarin het pro-
ductieproces van de kalk wordt uitgelegd. 
Bezoek op afspraak. 

Wetenschapscentrum 
Dit is een cultureel centrum gericht op volwasse-
nen en kinderen dat nationale en internationale 
tentoonstellingen op het gebied van wetenschap 
herbergt. Hiervoor is een verdrag opgesteld met 
het kennispaviljoen Pavilhão do Conhecimento - 
Ciência Viva in Lissabon. Dit centrum beschikt voer 
een expositieruimte met interactieve spellen en een 
auditorium met ongeveer 150 zitplaatsen. Toegang 
tegen betaling.  
Geopend: elke dag van 10:00 tot 18:00 uur. Op 25 
december gesloten.
Rotunda do Ilhéu Mole — 9270-095 Porto Moniz 
Telefoon: (+351) 291 854 274 
E-mail: geral@portomoniz.cienciaviva.pt 
www.portomoniz.cienciaviva.pt

Madeira-zeeaquarium
Bezoek het fort São João Batista en maak kennis 
met het zeeaquarium van Madeira. Dit fort dat 
gebouwd is in 1730 biedt plaats aan verschillende 

GEMEENTE PORTO MONIZ

Musea en 
monumenten
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Geopend: dinsdag tot zaterdag van 
10:00 tot 17:00 uur. 
Gesloten op maandag, zon- en 
feestdagen.
Sítio da Achada do Furtado do 
Barrinho, Lameiros
9240-211 São Vicente 
Telefoon: (+351) 291 842 018 
E-mail: rotadacal@gmail.com  
https://sites.google.com/site/rotadacal/

Grotten en vulkanisch centrum
Het bezoek aan de grotten is een 
aanvulling op een bezoek aan het 
vulkanisch centrum. Het centrum 
beschikt over een paviljoen voor 
audiovisuele voorstellingen. Hierin wordt 
de geologische evolutie van de grotten 
nagebootst, een vulkanische uitbarsting 
uitgebeeld en wordt de geboorte van 
het eiland gesimuleerd. Toegang tegen 
betaling. 
Geopend: elke dag van 10:00 tot 19:00 
uur (met uitzondering van 25 december).
Sítio do Pé do Passo 
9240-039 São Vicente 
Telefoon: (+351) 291 842 404 
www.grutasecentrodovulcanismo.comi
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Museum/huis Dr. Horácio Bento de Gouveia 
In dit huis woonde Dr. Horácio Bento de Gouveia. Het 
is gebouwd in de 17de en 18de eeuw in de burgerlijke 
stijl van Madeira en was tevens de geboorteplaats van 
deze beroemde eilandbewoner. In 1986 werd dit huis 
omgebouwd tot een museum waar objecten zijn sa-
mengebracht uit het leven van deze schrijver, journalist 
en leraar. Gratis toegang.
Sitio dos Terços – Ponta Delgada 
9420-120 São Vicente 
Telefoon: (+351) 291 862 332

Museum van de wijn en de wijnstok van São Jorge 
Dit museum is gevestigd in een proefstation voor de 
wijnbouw. De ruimte wordt gebruikt ter promotie van de 
wijn die op het eiland Madeira geproduceerd wordt, met 
een tentoonstelling van verschillende gebruiksartikelen 
die gerelateerd zijn aan deze activiteit. Het museum 
beschikt over een druivenpers en een perceel met 
de verschillende druivenvariëteiten van Madeirawijn. 
Toegang tegen betaling. 
Geopend: dinsdag tot zaterdag van 14:00 tot 18:00 uur. 
Andere dagen op afspraak.
Sítio da Lagoa 
9230-018 Santana 
Telefoon: (+351) 291 578 106 

GEMEENTE SANTANA
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Toeristische 
informatiebureaus
Toeristisch informatiebureau van Santana
Geopend: maandag tussen 14:00 en 16:30 uur, 
dinsdag tot vrijdag tussen 9:30 en 16:00 uur, 
zaterdag tussen 9:00 en 13:00 uur.
Sítio do Serrado 
9230 Santana 
Telefoon: (+351) 291 575 162
  

Toeristisch informatiebureau van Porto Moniz
Geopend: maandag tot vrijdag van 10:00 tot 17:00 
uur, op zaterdag tussen 10:00 en 12:30 uur.
Vila do Porto Moniz 
9270 Porto Moniz 
Telefoon: (+351) 291 853 075

i
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De gemeente Santa Cruz bestaat uit vijf deelgemeenten of 
freguesias: Camacha, Caniço, Gaula, Santa Cruz en het 
westen van Santo António da Serra.
De gemeente Machico bestaat uit vijf deelgemeenten of 
freguesias: het oosten van Santo António da Serra, Água de 
Pena, Machico, Porto da Cruz en Caniçal.

De zuidoostkust
SANTA CRUZ 
en MACHICO
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GEMEENTE SANTA CRUZ 
 
1. Bewonder het uitzicht vanaf Cristo Rei
Garajau, gelegen tussen Funchal en Caniço, dankt haar 
naam aan de grote aantallen Garajaus (Sternen) die hier 
nestelen. Hier ligt ook de Ponta do Garajau, een kaap 
met een beeld van Jesus Christus (Cristo Rei), vanwaar 
u een schitterend uitzicht heeft over zee en Funchal. 
 
2. Ontdek het strand van Garajau
De kabelbaan van Garajau loopt naar de Ponta do 
Garajau, de plaats waar het beroemde beeld van Jesus 
Christus is gebouwd. Via dit transportmiddel heeft u 
eenvoudig toegang tot het schitterende strand van 
Garajau, een zwemgebied met een klein cafeetje en een 
duikcentrum, vanwaar u het zeereservaat van Garajau 
kunt gaan ontdekken. Het zeereservaat Garajau is 
opgericht in 1986. Het biedt unieke mogelijkheden voor 
het uitoefenen van de duiksport. Dankzij de grote bio-
logische rijkdom en de indrukwekkende helderheid van 

het water wordt dit reservaat door duikers van overal 
ter wereld bezocht. Dit is het enige reservaat van het 
land waarvan het territorium uitsluitend uit zee bestaat. 
Hier heeft u de mogelijkheid om contact te maken met 
mantaroggen en andere grote, ongevaarlijke vissen. 
 
3. Bezoek Caniço de Baixo
Deze plaats dankt haar naam aan een plant die hier ten 
tijde van de ontdekking in grote getale voorkwam, een 
soort lang en dun riet (“cana”). In deze deelgemeente 
staat een kerk uit de 18de eeuw met een grote klok-
kentoren en een belangrijk toeristisch attractiepunt. Het 
zwembadcomplex Lido Galomar bestaat uit verschillen-
de poelen die zijn uitgesleten in de vulkanische rotsen. 
Hier vindt u ook een duikcentrum. 
 
4. Ontdek het strand Reis Magos
Het Praia dos Reis Magos (“Driekoningenstrand”) heeft 
helder en schoon water en is bekroond met een Blauwe 
Vlag. De veiligheid van zwemmers wordt gegarandeerd 
door een reddingsteam en een eerstehulppost. 
 
5. Bezoek Camacha en maak kennis met het be-
roemde Café Relógio
Camacha is internationaal bekend om de folklore (het 
“Bailinho da Madeira”). In deze deelgemeente werd 
in 1875 voor de eerste keer in de geschiedenis van 
Portugal voetbal gespeeld, in de Largo da Achada. Het 
Café Relógio is beroemd om haar klokkentoren waarin 

Wat niet te 
missen:
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een uurwerk uit Liverpool is verwerkt. In deze plaats 
ligt de fabriek voor kunstnijverheid en de vlechtwer-
kbazaar waar ter plaatse vlechtwerk wordt gede-
monstreerd. 
 
6. Slenter door de straatjes van het centrum van 
Santa Cruz
Bezoek de markt met haar modernistische archi-
tectuur, de op een na grootste kerk van Madeira 
en wandel langs de promenade van Santa Cruz, 
gelegen aan de waterkant van de stad. Naast Praia 
das Palmeira (“Palmenstrand”) een rotsformatie met 
twee zwembaden, ligt een nieuw zwemcomplex, 
gelegen aan de Ribeira da Boaventura. Het complex 
bestaat uit zwembaden, zonneterrassen, kleedruim-
tes en een restaurant. Tussen de scheepvaartgebied 
en de zwembaden ligt een kleine afgeschermde 
baai, waar u veilig in zee kunt zwemmen. Voor de lie-
fhebbers van open zee vinden is in de monding van 
het riviertje een zwemponton gebouwd. Hier ligt ook 
het waterpark, met veel vertier voor de allerjongsten.

GEMEENTE MACHICO 
 
7. Bezoek Santo da Serra
Santo da Serra is een romantische plek in de natuur 
waar u kunt genieten van een overdadige vegetatie, 
mooie dorpjes en schitterende ‘quintas’. Hier vindt 
u verschillende restaurants, charmante hotels en i
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Jaarlijkse vindt er in het centrum van deze stad in 
de zomer een smaakfestival plaats, in samenwer-
king met enkele restaurants en bars uit deze ge-
meente. We kunnen niet anders dan beamen dat 
dit een uitstekende aanvulling op de toeristische 
agenda van deze plaats is. Verschillende muziek-
groepen en fanfares verlenen hun medewerking 
aan dit festival.

10. Bezoek het uitkijkpunt van Pico do Facho
Ten oosten van Machico ligt het uitkijkpunt van 
Pico do Facho. Vanaf hier heeft u een schitterend 
uitzicht over de bergtoppen van de zuidkust, tot 
aan Ponta de São Lourenço.

11. Bezoek Porto da Cruz
Porto da Cruz is al eeuwenlang verbonden aan 
de geschiedenis van de ontdekkingsreizen, 
hoewel in het landschap de landbouw domineert. 
In Porto da Cruz vinden we de “Penha d’ Águia” 
(Adelaarsrots), een indrukwekkende en karakte-
ristieke scheve rotspunt langs de kust, met een 
hoogte van 590 m. U kunt deze rots beklimmen 
via een wandelpad in Sítio da Cruz en genieten 
van het schitterende landschap dat dit uitzichtpunt 
biedt.

12. Bezoek de fabrieks plant van suiker
Keer terug naar het begin van de 20ste eeuw en 

landelijk gelegen bed & breakfasts. Bezoek 
de Quinta met haar betoverende tuinen en de 
markt waar elke zondag tientallen handelaren 
uit de regio producten verkopen. Het is ook 
mogelijk hier een ritje te paard te maken. De 
golfclub Santo da Serra wordt beschouwd als 
een van de meest spectaculaire golfbanen van 
Europa, met een ongelofelijk uitzicht over de 
bergen en de zee.

8. Maak kennis met de stad Machico
Dit was de plek waar Gonçalves Zarco en 
Tristão Vaz Teixeira aan land stapten toen 
ze Madeira ontdekten. Volgens een legende 
vonden Robert Machim en Ana d’Arfet hier 
een eeuw voor deze ontdekking al een veilige 
toevluchtshaven. De achternaam Machim 
werd volgens deze legende later verbasterd 
tot Machico. De baai van Machico nodigt uit tot 
een heerlijke wandeling door het aangename 
landschap van zee en land. Tijdens de wande-
ling langs de kust passeert u twee stranden: 
São Roque en de Banda d’Além, vermeldens-
waardig omdat hier geïmporteerd geel zand is 
opgespoten. Langt het traject liggen verschil-
lende restaurants en barretjes.

9. Maak kennis met het gastronomisch 
festival van Machico
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betreed een van de belangrijkste suikerfabrieken die 
het eiland telde. Deze fabriek verwerkt volgens een 
eeuwenoud procedé suikerriet tot rum en werkt geheel 
op stoom. De machines zijn in werking tussen maart 
en mei. U kunt hier verschillende soorten gedestilleerd 
proeven, inclusief “poncha”, een traditionele drank van 
Madeira, gemaakt met rum van suikerriet.

13. Ontdek de strand Alagoa
Dit strand van Porto da Cruz heeft zwart zand, een 
zonneterras met goede toegang tot zee, bewaking 
tijdens de zomer, kleedruimtes, speeltuin, barretjes en 
restaurants. Het stand is ook populair onder surfers.

14. Wandel langs de Levada do Furado (PR10 Ribeiro 
Frio - Portela)
Dit pad loopt langs de Levada da Serra do Faial tot 
aan de waterscheiding, daalt dan af tot het gebied 
Lamaceiros en eindigt bij het uitkijkpunt Portela in de 
gemeente Machico. Het landschap wordt gedomineerd 
door de vallei van de Ribeiro Rio, de spectaculaire 
rotsmassa van de Penha d’Águia, de baai van Faial en 
de Ponta dos Clérigos.

15. Bewonder het uitzicht vanaf gezichtspunt van 
Portela
Op de gezichtspunt van Portela heeft u een van de 
mooiste uitzichten over het landschap van Madeira. 
Hier heeft u een magnifiek zicht op de bergen die bijna i
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loodrecht in zee storten. Het uitzicht over Porto da 
Cruz en Penha d’Águia is adembenemend. Deze 
plaatsen behoren tot de gemeente Machico, hoewel 
ze wel aan de noordkust gelegen zijn.

16. Bewonder het uitzicht vanaf gezichtspunt van 
Baía de Abra
Dit uitzichtpunt ligt in Ponta de São Lourenço, het 
meest oostelijke schiereiland van Madeira. Het is 
genoemd naar het schip van de ontdekkingsreiziger 
João Gonçalves Zarco. Dit uitzichtpunt levert een 
spectaculaire ‘vista’ over de Ponta de São Lourenço 
en de zeekust, afgeschuurd door de erosie van zee 
en wind.

17. Ontdek het natuurreservaat van Ponta de 
São Lourenço (PR8 - Vereda da Ponta de São 
Lourenço)
De Ponta de São Lourenço wordt gekenmerkt door 
verschillende rotsformaties, met kleurtonen die 
variëren van rood tot zwart, en verschillende kleine 
rotseilanden. De wandelingen in Ponta de São 
Lourenço biedt een duizelingwekkende kijk op de 
noord- en zuidkust van het eiland, evenals de Ilhas 
Desertas en Porto Santo. Het ontvangstcentrum 
Casa do Sardinha ligt aan de kade van Sardinha, 
aan het eind van het wandelpad van Ponta de São 
Lourenço. In dit centrum kunt u een permanente 

tentoonstelling bezoeken die gewijd is aan het 
natuurreservaat, of op afspraak geleide wandelingen 
maken.

18. Bezoek de uitzichtpunt van Rosto
Dit uitzichtpunt, gelegen op de noordpunt van het 
schiereiland São Lourenço, verdient extra aandacht 
voor de daar aanwezige flora en fauna. Zowel de 
noord- als de zuidkust van het eiland Madeira zijn 
zichtbaar, op dagen met goed zicht zelfs het eiland 
Porto Santo.

19. Bezoek het Madeira walvismuseum
Dit museum in het stadje Caniçal vertelt de geschie-
denis van de walvisjacht op Madeira, evenals de 
andere gerelateerde activiteiten.

20. Ontspan op Prainha 
Dit is het strand met het lichtste natuurlijke zand van 
het eiland Madeira. Het omringende landschap staat 
in sterk contrast met de rest van het eiland, waarbij 
tinten groen hier vervangen zijn door geel, bruin en 
oranje.
Prainha (het kleine strand) beschikt over een restau-
rant, kleedkamers, parasols en ligstoelen, evenals 
een parkeerplaats.
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In deze gemeente liggen drie aanbevolen 
wandeltochten:

PR5 - Vereda das Funduras (Portela - Maroços)
Lengte: 8,7 km
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 3 uur
Begin-/eindpunt: Uitzichtpunt Portela / Maroços
Maximale / minimale hoogte: 605 m / 175 m
Dit wandelpad begint op de gezichtspunt van Portela, 
met een schitterend uitzicht over de noordkust 
van Madeira. Het pad doorkruist het gebergte van 
Machico. Het traject volgt verder het bospad van 
het gebergte van Funduras. Daarna buigt het af 
naar het laurierwoud. Iets verder ligt het “Casa das 
Funduras”, met faciliteiten voor bosbouwactiviteiten. 
Hier kunt u ervoor kiezen om naar het uitkijkpunt 
Larano te gaan, waar u een mooi uitzicht heeft over 
de baai van de stad Machico. Langs het traject ligt 
het mooiste stuk laurierwoud van de zuidkust van 
Madeira. Dit bos is erg belangrijk omdat het water 

van de zeenevel tegenhoudt. Deze nevel is goed 
zichtbaar in deze regio en het weer kan in de loop van 
de dag razendsnel omslaan. Ook kunt u hier Santo 
da Serra zien, het profiel van de hoogste toppen van 
het eiland (Pico Ruivo en Pico do Areeiro) en aan 
de horizon, de eilanden Desertas. Het pad eindigt 
in de bebouwde kom van Maroços, waarbij u langs 
traditionele landbouwterrassen loopt die het landschap 
van Madeira kenmerken.

PR8 - Vereda da Ponta de São Lourenço  
(Baia d´Abra — Cais do Sardinha) 
Lengte: 4 km (+ 4 km terugweg)
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 2 1/2 uur
Begin-/eindpunt: E.R. 109 (Baía d’ Abra - Caniçal) / 
E.R. 109 (Baía d’ Abra - Caniçal)
Maximale / minimale hoogte: 110 m / 5 m
Het traject is licht golvend en biedt een mooi overzicht 
over de landschappen aan de oostkant van het 
eiland. Het pad loopt dwars over het schiereiland 
São Lourenço, van vulkanische oorsprong. De 
geologie bestaat vooral uit basalt, hoewel er ook 
rotsformaties van kalksediment zijn. In het traject 
liggen twee kleine rotspieken: de eilandje Cevada, 
(ook wel da Metade of Desembarcadouros genoemd) 
en het eilandje da Ponta de S. Lourenço (ook wel 
Farol of de Fora genoemd). De vegetatie bestaat 
voornamelijk uit struikgewas en de afwezigheid van 
bomen contrasteert sterk met de rest van het eiland. 

Levadas en 
bergpaden
GEMEENTE MACHICO

102



Dit gebied vormt een waarachtig natuurlijk 
patrimonium. Van de 138 planten die hier 
momenteel geïdentificeerd zijn, komen er 31 
uitsluitend op Madeira voor (endemisch). Met 
betrekking tot de fauna hier is een van de 
grootste kolonie Geelpootmeeuwen (Larus 
cachinnans atlantis) vermeldenswaardig. 
Deze nestelen op het eilandje van 
Desembarcadouro. Er nestelen ook 
beschermde zeevogels, zoals de scopoli’s 
pijlstormvogel (Calonectris diomedea), 
het madeirastormvogeltje (Oceanodroma 
castro), de bulwers stormvogel (Bulweria 
bulwerii) en de gewone stern (Sterna 
hirundo). Naast de vogels komt hier ook de 
reptielsoort madeirahagedis (Lacerta dugesii) 
in grote getale voor. Een ander interessant 
aspect van deze plek is de aanwezigheid 
van een groot aantal (24) endemische 
weekdiersoorten. In zee is met enig geluk 
de mediterrane monniksrob (Monachus 
monachus) waar te nemen. Aan het eind van 
het traject staat een gebouw, het “Casa do 
Sardinha” (Sardinha is de achternaam van 
de vroegere eigenaars). Dit gebouw biedt 
ondersteuning aan de parkwachters van het 
natuurpark Madeira. Op het eindpunt kunt u 
een duik wagen aan de kade van Sardinha.

PR10 - Levada do Furado  
(Ribeiro Frio — Portela) 
Lengte: 11 km
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 5 uur
Beginpunt/eindpunt: E.R. 303 (Ribeiro Frio) / 
E.R. 102 (Portela)
Maximale / minimale hoogte: 870 m / 520 m
Het pad loopt over het schouwpad langs 
de Levada da Serra do Faial tot aan de 
waterscheiding, daalt dan af tot het gebied 
Lamaceiros en eindigt bij het uitkijkpunt Portela 
in de gemeente Machico. Het landschap 
wordt gedomineerd door de vallei van Ribeiro 
Frio. Hierin zullen de landbouwpercelen 
van Faial, São Roque do Faial en Porto da 
Cruz u verbazen, evenals de spectaculaire 
rotsmassa van Penha d’Águia en de Ponta dos 
Clérigos. Deze levada is een van de oudste 
irrigatiekanalen die nog in handen van de 
staat is. Het is in 1822 door de Junta da Real 
Fazenda gekocht van de eerste graaf van 
Carvalhal, om de landbouwpercelen van Porto 
da Cruz te bevloeien. Het traject eindigt bij de 
regionale straatweg (E.R) 102, op een plek die 
Lamaceiros genoemd wordt. Hier begint de 
afdaling naar Portela. i
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GEMEENTE SANTA CRUZ

Botanische tuin van Quinta Splendida
De botanische tuin van Quinta Splendida, gelegen in 
Caniço, heeft een collectie van meer dan 1000 planten- 
en bloemensoorten. Enkele planten in deze tuin zijn ende-
misch voor Madeira. De titel “Jardim Botânico” van Quinta 
Splendida werd toegekend door de regionale overheid, 
als erkenning voor het verrichte werk en de zeer diverse 
natuurlijke schoonheid. Gratis toegang
Estrada Ponta da Oliveira, 11 
9125-001 Caniço 
Telefoon: (+351) 291 930 400 
E-mail: info@quintasplendida.com 
www.quintasplendida.com

Largo Conselheiro Aires de Ornelas
De Largo Conselheiro Aires de Ornelas, vaak ook Largo 
da Achada, genoemd, is de toegangspoort tot Vila da 
Camacha. Dit grote park wordt omringd door grote bo-
men. Daarnaast zijn er tuinen en een speeltuin. 

Gemeentepark van Santa Cruz
Het gemeentepark van Santa Cruz, gelegen in het 
centrum van de stad naast de parrochiekerk, is een 
goede keuze voor ontspanning en om te genieten van de 

Tuinen en parken
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rust die de natuur ons biedt. In deze tuin kunt u een 
aangename wandeling maken tussen de verschillende 
bloemen. Er zijn verschillende bankjes waar u kunt 
rusten en optimaal kunt genieten van het omringende 
landschap. Er staat een beeldengroep ter ere van 
zuster Mary Wilson. Door het volk werd zij liefkozend 
“Boa Mãe” (“Goede moeder”) genoemd. Het beeld is 
gemaakt door Luís Paixão. 

Quintatuin van Dr. Américo Durão 
Deze tuin is een onderdeel van de “ Albatroz Yacht 
Beach Club”. Hij ligt naast de internationale luchthaven 
van Madeira, in de gemeente Santa Cruz. De tuin was 
een onderdeel van een oude quinta, gesloopt wegens 
de uitbreiding van de luchthaven. Vermeldenswaardig 
zijn enkele endemische plantensoorten van Madeira, 
met name de drakenbloedboom (Dracaena draco), en 
de aleppoden (Pinus halepensis). Gratis toegang.
Sítio da Terça   
9100-187 Santa Cruz 
Telefoon: (+351) 291 520 290 
 
Gemeentepark
Het gemeentepark van Machico, gelegen naast het 
gemeentehuis van de gelijknamige gemeente, heeft 
naast een inheemse vegetatie een grote variëteit aan 
planten afkomstig uit alle werelddelen, in een park 
dat aangenaam aan zee gelegen is. Het ruime park 
beschikt over een speeltuin, ongetwijfeld een grote 
trekpleister voor kinderen. i
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GEMEENTE SANTA CRUZ

Strand van Garajau
Het strand van Garajau (garajau = gewone stern), 
gelegen aan de voet van de rotsen van Ponta do 
Garajau en geïntegreerd in het natuurreservaat 
Garajau, heeft uitstekende faciliteiten voor duiken. 
Het strand is, tegen betaling, toegankelijk met 
een kabelbaan. De bijzonderheid van dit strand is 
het rustige en heldere water dat bijzonder in trek 
is bij duikers. Het strand beschikt over sanitaire 
voorzieningen, een eerstehulppost en een restaurant. 
Gratis toegang.
Estrada do Cristo Rei 
Telefoon: (+351) 291 520 100

Zwembadcomplex Lido Galomar 
Dit complex is een particulier initiatief van een Duitse 
ondernemer die op deze plek een zwembadcomplex 
heeft laten bouwen op de vulkanische rotsen. Het 
zwembadcomplex biedt plaats aan een duikvereni-
ging met gespecialiseerde instructeurs, waar nieuwe 
duikers een opleiding kunnen volgen. Toegang tegen 
betaling.

Rua Dom Francisco Santana  
9125-031 Caniço 
Telefoon: (+351) 291 930 930 

Strand van Reis Magos
Het “driekoningenstrand” is een klein kiezelstrand 
met uitstekende toegang tot zee. Het water is 
schoon en de kwaliteit ervan wordt aangetoond met 
de toekenning van een Blauwe Vlag. De veiligheid 
van zwemmers wordt gegarandeerd door een 
reddingsteam en een eerstehulppost. Gratis toegang.
Reis Magos, Caniço 
Telefoon: (+351) 291 520 100

Strand van Palmeiras
Het “palmenstrand” ligt in de gemeente Santa Cruz 
en is verdeeld in twee gedeelten: een kiezelstrand 
en een deel met zwembaden (één voor volwassenen 
en één voor kinderen). Het strand beschikt over klee-
druimtes, douches, wc, eerste hulp en een reddings-
team. Ook is er een restaurant. Gratis toegang.
Telefoon: (+351) 291 520 100

Waterpark
Als uw ontspanning en plezier zoekt voor de hele 
familie, dan is een halve dag Aquaparque misschien 
een leuke optie. Dit complex, met plaats voor meer 
dan 1000 mensen, heeft verschillende speelbaden, 
3 waterglijbanen, 4 zwembanen, een snelstromende 
rivier, 1 “black hole”, 1 “rio hole”, 1 rustige rivier, 1 

Stranden en 
zwembaden
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rustig bad en een kinderbadje. Toegang tegen 
betaling. 
Geopend: elke dag van 10:00 tot 18:00 uur, van 
juni tot november. In augustus gesloten vanaf 
19:00 uur.
Ribeira da Boaventura 
9100-138 Santa Cruz 
Telefoon: (+351) 291 634 408 
www.aquaparque.com 
 
GEMEENTE MACHICO 

 
Strand Banda d’ Além
Het strand Banda d’Além is een strand met 
geïmporteerd, opgespoten geel zand. Het 
strand heeft faciliteiten voor zwemmers en is 
bewaakt in de gehele zwemperiode. 
Het strand beschikt over enkele voorzieningen, 
zoals kleedruimtes voor het omkleden, wc, 
douches en parkeerplaatsen. Het is een ideale 
plek voor een heerlijke stranddag. Gratis 
toegang
Telefoon: (+351) 291 969 990 
www.cm-machico.pt

Zwembadcomplex Caniçal
Dit complex, naast de parochiekerk van 
Ponta Delgada gelegen, bestaat uit twee 
zoutwaterbaden, één voor volwassenen en één 

voor kinderen, en directe toegang tot zee.
Het ligt aan de waterkant van Caniçal en beschikt 
over een snackbar en een terras waar u een 
schitterend uitzicht heeft over de Atlantische 
oceaan, kleedruimtes, verhuur van ligstoelen en 
parasols. 
Toegang tegen betaling. 
Geopend: elke dag
Zomertijd: vanaf 10:00 tot 19:00 uur
Wintertijd: gesloten
Rua da Pedra d’ Eira 
Telefoon: (+351) 291 969 990 
www.cm-machico.pt 

Zwembadcomplex Porto da Cruz
Het zwembadcomplex van Porto da Cruz, gelegen 
aan de waterkant van die plaats, bestaat uit twee 
zwembaden, één voor volwassenen en één voor 
kinderen, en faciliteiten voor baders. 
Er zijn kleedruimtes, douches, wc, een bar, 
ligstoelen en vaste parasols. Parkeren kan op de 
openbare weg. Toegang tegen betaling. 
Geopend: elke dag
Zomertijd: vanaf 10:00 tot 19:00 uur 
Wintertijd: gesloten
Telefoon: (+351) 291 562 272 
www.porto-da-cruz.com

Strand Alagoa
Dit strand bij Porto da Cruz heeft zwart zand, i
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een zonneterras met goede toegang tot zee. 
Faciliteiten zijn onder andere bewaking tijdens 
de zomer, kleedruimtes, speeltuin, barretjes en 
restaurants. Het stand is ook populair onder 
surfers.

Prainha
Prainha (“strandje”) in de buurt van de São 
Lourenço-brug is een vulkanisch zandstrand 
dat iets anders is dan andere stranden. Aan dit 
strand liggen de Dunas de Piedade, fossiele 
kalkduinen die geomorfologisch erg interessant 
zijn. 
Het landschap rond dit strand staat in sterk 
contrast met de landschappen op het rest deel 
van het eiland. Het groen dat zo gewoon is op 
dit eiland is hier vervangen door gele, bruine en 
oranje tinten.
Het strand beschikt over een restaurant, 
kleedruimtes, parasols, ligstoelen en een 
parkeerplaats. Gratis toegang.
Estrada Regional 109 
Telefoon: (+351) 291 969 990 
www.cm-machico.pt 
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Gedeeltelijk natuurreservaat van Garajau
Dit park is ontstaan in 1986 en vormt het 
enige reservaat in het land dat uitsluitend 
bestaat uit zee. De fauna die hier waargeno-
men kan worden bestaat uit grote, niet-a-
gressieve vissen zoals de bruine tandbaars 
(Epinephalus guaza) en een grote variëteit 
aan kustbewoners. Het reservaat wordt we-
reldwijd beschouwd als één van de belangri-
jkste bestemmingen voor amateurduikers, 
maar heeft ook een grote wetenschappelij-
ke, recreatieve en toeristische waarde.

Natuurreservaat van Ponta de São 
Lourenço
Dit reservaat bestaat vanaf 1982. Het heeft 
een bijzondere flora en fauna, dankzij de 
klimaatsomstandigheden en de bijzondere 
bodem. Er is een controlepost, waar ook 
milieuonderwijs gegeven wordt. 

Natuurreservaten
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Actief toerisme
GEMEENTE SANTA CRUZ

In Camacha kunt u canyoning doen, in Caniço 
zijn er verschillende buitensportactiviteiten zoals 
kanovaren, stand up paddle, windsurf en duiken. 
 

Watersportvereniging van Santa Cruz
Deze organisatie is een vereniging voor openbaar 
nut die sportieve activiteiten in het algemeen 
promoot, met name verschillende watersporten. 
Activiteiten die ondersteund worden vanuit deze 
vereniging zijn zeilen, sportvissen, duiken en 
onderwaterfotografie, maar ook judo.

GEMEENTE MACHICO

Deze gemeente biedt verschillende opties met 
betrekking tot actief toerisme:
In Santo da Serra kunt u paardensport 
beoefenen, golfen of een jeepsafari doen. In het 
gebied rond Portela zijn hardlooptrajecten en kunt 
u fietsen, terwijl u in Porto da Cruz kunt surfen.
In Machico kunt u boottochtjes maken om 
walvissen of dolfijnen te spotten, Ponta de São 
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Lourenço biedt optimale omstandigheden 
voor rotsklimmen of om over de 
verschillende bergpaden te rennen. 
 
Golfbaan van Santo da Serra
Deze golfbaan wordt beschouwd als een 
van de meest spectaculaire banen van 
Europa, dankzij het schitterende uitzicht 
over bergen en zee. De baan is ontworpen 
door Robert Trent Jones en geopend in 
1991, ligt op korte afstand van Funchal 
en op minder dan 15 minuten van de 
internationale luchthaven van Madeira. 
Met 27 beschikbare holes, par 72 en 6.039 
m kenmerkt deze baan zich door ruim 
opgezette fairways en greens. 
Santo António da Serra  
Telefoon: (+351) 291 550 100  
www.santodaserragolf.com 
 
Sportpark van Água de Pena 
Deze infrastructuur, gelegen op de piste van 
de luchthaven van Madeira, beschikt over 
sportvelden die gebruikt kunnen worden 
voor verschillende sporten zoals hockey, 
zaalvoetbal, handbal, basketbal, volleybal, 
voetbal, tennis en squash.  
Geopend: elke dag van 10:00 tot 22:00 uur 
(reserveren wordt aanbevolen). 

Parque Desportivo Água Pena 
Sítio da Queimada 
Telefoon: (+351) 291 966 222 
http://mmachico.wix.com/pdap 
 
Jachthaven van Quinta do Lorde 
In deze jachthaven kunt u een boottochtje 
maken om zeevogels, dolfijnen, walvissen 
of andere zeedieren te bekijken. Ook kunt 
u een volledig jacht met bemanning huren, 
een stukje varen met een kayak of duiken 
via het hier gevestigde duikcentrum.
De watersportvereniging van Quinta 
do Lorde is opgericht door een 
groep enthousiaste zeilers. De 
vereniging organiseert verschillende 
watersportactiviteiten. Ook is het een 
referentiepunt met betrekking tot de 
organisatie van Match Racing-wedstrijden.
Marina da Quinta do Lorde 
Telefoon: (+351) 291 969 607 
www.quintadolorde.pt 
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verschillende historische voorwerpen: een kruis van 
Machim; een schilderij van de eerste gouverneur van 
Machico (Tristão Vaz Teixeira); een kruiswegstatie 
uit de 17de eeuw met een grote artistieke waarde; 
een bel met een handgreep uit ivoor en gesmeed 
zilver uit de 16de eeuw; verschillende archeologis-
che voorwerpen van keramiek, steen en metaal of 
een gegraveerde inscriptie met een kwatrijn van de 
Machiquense dichter Francisco Álvares de Nóbrega 
(“de kleine Camões”). Toegang tegen betaling. 
Geopend: dinsdag tot vrijdag van 10:00 tot 12:30 uur 
en van 14:00 tot 17:30 uur, zaterdag van 10:00 tot 
13:00 uur. Gesloten op maandag, zon- en feestdagen.  
Rua do Ribeirinho, 15 — 9200-102 Machico 
Telefoon: (+351) 291 964 118 
E-mail: solardoribeirinho@cm-machico.pt

Fort van Nossa Senhora do Amparo 
Dit fort dat werd gebouwd in 1706 diende als 
verdediging tegen aanvallen van piraten en kapers. 
De plaquette bevat het nationale wapenschild en 
herdenkt de stichting van het fort. Achter het fort 
liggen enkele tuinen en straatjes die geplaveid zijn 
met kinderkopjes. 

Walvismuseum 
Het walvis(jacht)museum ligt in het stadje Caniçal 
en vertelt de geschiedenis van de walvisvaart op 
Madeira. Het museum toont 3D-films en levensgrote 
modellen van walvissen en dolfijnen en is een van 

GEMEENTE SANTA CRUZ

Cultureel centrum van Santa Cruz - Quinta do 
Revoredo
Deze quinta organiseert verschillende culturele 
activiteiten en beschikt over verschillende zalen 
voor exposities, workshopruimte voor beeldende 
kunst, fotolaboratorium, bibliotheek en een mooi 
openluchttheater. De quinta is naar zee gericht en 
wordt omringd door aantrekkelijke tuinen. Gratis 
toegang.
Rua Bela de São José 
9100-151 Santa Cruz 
Telefoon: (+351) 291 520 124

GEMEENTE MACHICO

Museum Solar do Ribeirinho
In dit museum worden u op interactieve wijze verhalen 
verteld en personages voorgesteld die in de loop 
van meer dan 500 jaar de stad Machico hebben 
opgebouwd. Bezoekers kunnen op zoek gaan naar 

Musea en 
monumenten
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de meest innovatieve musea in haar soort op 
internationaal niveau. Het museum stimuleert 
tevens wetenschappelijke onderzoeksprojecten 
over schaaldieren en het leven in de zee rond 
Madeira. 
Toegang tegen betaling. 
Geopend: dinsdag tot zondag van 10:30 tot 
18:00 uur, met uitzondering van maandagen en 
feestdagen.
Rua Garcia Moniz, 1 
9200-031 Caniçal 
Telefoon: (+351) 291 961 858 
E-mail: geral@museudabaleia.org     
www.museudabaleia.org

Toeristisch 
informatiebureau
LUCHTHAVEN TOERISTISCH INFORMATIEBUREAU 
Geopend: elke dag van 09:00 tot 21:30 uur. 
Santa Catarina de Baixo 
9100 Santa Cruz 
Telefoon: (+351) 291 524 933 
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De zuidkust van het eiland Madeira bestaat uit vier gemeenten of fregue-
sias: Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol en Calheta
De gemeente Câmara de Lobos ligt ten westen van Funchal en bes-
taat uit vijf deelgemeenten of freguesias: Câmara de Lobos, Estreito de 
Câmara de Lobos, Jardim da Serra, Quinta Grande en Curral das Freiras.
De gemeente Ribeira Brava bestaat uit vier deelgemeenten of freguesias: 
Ribeira Brava, Campanário, Serra de Água en Tabua.
De gemeente Ponta do Sol bestaat uit drie deelgemeenten of freguesias: 
Ponta do Sol, Madalena do Mar en Canhas.
De gemeente Calheta is de grootste gemeente van Madeira en bestaat 
uit acht deelgemeenten of freguesias: Ponta do Pargo, Fajã da Ovelha, 
Prazeres, Estreito da Calheta, Calheta, Paúl do Mar, Jardim do Mar en 
Arco da Calheta.

Zuidwestkust
Câmara de Lobos 
Ribeira Brava 
Ponta do Sol 
Calheta
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GEMEENTE CÂMARA DE LOBOS 
 
1. Bewonder het uitzicht vanaf de uitzichtpunt van 
Cabo Girão
Het uitzichtpunt van Cabo Girão, gelegen op de hoogste 
kaap van Europa met een hoogte van 580 m, heeft een 
glazen loopplatform (een skywalk) met een duizeling-
wekkend uitzicht over de landtongen van Rancho en van 
Cabo Girão - kleine landbouwgebieden aan de voet van 
de rotswanden - en een schitterend panorama over de 
oceaan en de gemeentes Câmara de Lobos en Funchal. 
 
2. Bezoek het uitkijkpunt van Pico da Torre
Het uitkijkpunt van Pico da Torre biedt een magnifiek 
panorama van 360º in het rond over Câmara de Lobos, 
Cabo Girão en Funchal. 
 
3. Wandeling door het centrum van Câmara de 
Lobos
Bewonder het uitzicht over de baai met kenmerkende 
vissersbootjes (Xavelhas) in de Largo do Poço, een van 

de landschappen die Sir Winston Churchill schilderde 
toen hij in 1950 Madeira bezocht. Hier vindt u verschil-
lende barretjes en restaurants waar u een traditionele 
“poncha” kunt drinken, of kunt proeven van een op 
Madeira gevangen vis. In de buurt ligt een promenade 
die tot Formosa strand in Funchal voert. 
 
4. Bezichtig Curral das Freiras
Deze deelgemeente ligt in een diepe vallei die in 
vroeger tijden het toevluchtsoord was van de nonnen uit 
het klooster van Santa Clara, op de vlucht voor Franse 
kapers. Dit is een van de weinige plekken op het eiland 
die vanaf de kust niet zichtbaar zijn. Er is slechts één 
toegangsweg, vanaf Funchal. De uitkijkpunten van 
Boca dos Namorados en van Boca da Corrida bieden 
een uitstekend overzicht over de Curral das Freiras en 
de verschillende vulkanische bergtoppen. Op gezichts-
punt van Boca dos Namorados is een wandelpad dat 
toegang geeft tot deze plaats, waar u de beroemde 
morellenlikeur van Curral kunt proeven. Een ander uit-
kijkpunt dat een mooi uitzicht geeft over het Curral das 
Freiras is de gezichtspunt van Eira do Serrado. 
 
5. Bezoek de Fajã dos Padres
In Cabo Girão zijn enkele fajãs (vruchtbare kustvlaktes 
of landtongen) die bereikbaar zijn per boot of per kabel-
baan. De uitkijkpunten van Fajã dos Padres ligt op een 
hoogte van ongeveer 250 m. Hier staat u een panora-
mische lift waarmee u toegang heeft tot de kustvlakte. 
In Fajã dos Padres vindt u de beroemde druivenvarië-

Wat niet 
te missen:
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8. Verwonder u over het magnifieke lands-
chap van Encumeada
Via de straatweg door de Serra d’Água bereikt 
u Encumeada, een hoog punt op het eiland dat 
een verbinding vormt tussen Ribeira Brava aan 
de zuidkust en São Vicente aan de noordkust. 
Tijdens de klim heeft u een panoramisch uitzicht 
over de zuid- en de noordzijde van het eiland, 
met een blauw hemel als achtergrond, met 
bergen die door wolken doorsneden worden. Als 
u de gezichtspunt von Espigão bezoekt, kunt 
u genieten van het schitterende panoramische 
uitzicht over de vallei van de Ribeira Brava, de 
Serra d’Água en Encumeada.

GEMEENTE PONTA DO SOL

9. Aanschouw de zonsondergang.
De Ponta do Sol is genoemd naar een rotspunt 
in zee waarop zonnestralen gereflecteerd 
worden, een landschap dat vooral tijdens de 
zonsondergang adembenemend is.
 Dit wordt tevens beschouwd als de gemeente 
van het eiland met de hoogste temperaturen en 
het grootste aantal zonuren. U kunt hier de kerk 
bezoeken, straatjes die alleen voor voetgangers 
toegankelijk zijn, een oude kade en de brug die 
een verbinding vormt met Madalena do Mar.

teit Malvasia cândida en veel fruitbomen zoals mango 
en Surinaamse kers. U kunt hier baden in het kristalhel-
dere water van het kiezelstrand en heerlijke visschotels 
proeven in het lokale restaurant. 
 
6. Proef de traditionele gastronomie van Estreito de 
Câmara de Lobos 
Als het over Madeirawijn gaat kunt u niet om de 
deelgemeente van Estreito de Câmara de Lobos heen. 
In dit gebied worden veel druiven verbouwd en er zijn 
schilderachtige landschappen die in de loop van het 
seizoenen verschillende kleurtonen aannemen. Het 
typische regionale gerecht van deze deelgemeente is 
de “espetada”, die hier in de jaren ‘50 werd uitgevon-
den. 
 
GEMEENTE RIBEIRA BRAVA 
 
7. Bewonder het interieur van de kerk van Ribeira 
Brava
Deze kerk, die ook wel Igreja de São Bento genoemd 
wordt, is gebouwd in de 15de eeuw. De kerk bevat 
magnifieke panelen met een duidelijke Vlaamse 
invloed. In de buurt staat het fort van São Bento. Deze 
functioneert tegenwoordig als toeristisch informatiepunt 
en als vuurtoren. Vanaf hier heeft u een mooi uitzicht 
over het stadje, de Ponta do Sol en het Campanário-
gebergte. Vanaf de oude kade kunt u de schitterende 
berglandschappen en de zeekust aanschouwen.
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die Moledos genoemd wordt kunt u verschillende hec-
tare endemische flora bewonderen. Vanaf gezichtspunt 
Trigo de Negreiros, aan de regionale weg (E.R.) 222, is 
er een interessant panoramisch uitzicht.

13. Ontdek Rabaçal 
Dit gebied biedt schitterende uitzichten. Hier kunnen we 
langs een levada lopen tot een spectaculaire waterval 
(PR6.1 - Levada do Risco - Rabaçal - Risco) en/of 
verder tot de emblematische Lagoa das 25 fontes (PR6 
- Levada das 25 Fontes - Rabaçal - 25 Fontes).

14. Leg het traject af over de “koninklijke weg” tus-
sen Prazeres en Paúl do Mar
Deze weg werd in vroeger tijden gebruikt als verbin-
dingsweg tussen Paúl do Mar en de hogere delen van 
het eiland. Het traject begint op een hoogte van 535 
meter, bij het uitzichtpunt Assomadouro dos Prazeres. 
Het biedt een buitengewoon panoramisch uitzicht over 
Jardim do Mar en Paúl do Mar. In Paúl do Mar zijn 
hoge rotswanden en kunt u in zee zwemmen, of door 
de straatjes slenteren. Hier vindt u enkele resten uit 
het verleden, zoals de schoorsteen van een conser-
venfabriek, ruïnes van een suikermolen en een kleine 
vissershaven met kenmerkende vissersboten.

15. Bezoek het Casa das Mudas
Dit project is geconcipieerd in totale harmonie met de 
omgeving en presenteert een enorm cultureel aanbod. 
Hier worden verschillende tentoonstellingen, theater-

10. Ontdek de enige hoogvlakte op het eiland 
Madeira, Paúl da Serra
Deze plaats, gelegen op een hoogte van 1500 m, heeft 
unieke natuurlijke kenmerken als toevluchtsoord voor 
inheemse flora en trekvogels, dankzij de bijzondere 
afmetingen en ligging. 
In Paúl da Serra staan enkele windmolens, een baken 
in dit wilde landschap. Op de weg die Canhas verbindt 
met Paúl da Serra vindt u de “waterklok” van Levada 
do Poiso, gebouwd aan het eind van de 19de eeuw. 
Dit bijzondere bouwwerk bestaat uit een roze toren met 
een uurwerk en een klok, waarmee de verdeling van het 
irrigatiewater werd aangekondigd. 
 
11. Geniet in het recreatiegebied Bica da Cana
Bica da Cana ligt in de deelgemeente Canhas, in het 
gebied Paúl da Serra.
Het is een recreatiegebied met verschillende plekken 
die uitnodigen tot ontspanning en een picknick. Ook is 
er een uitzichtpunt met een prachtig panorama, een 
uitstekend vertrekpunt voor mooie wandelingen.

GEMEENTE CALHETA

12. Bezoek Madalena do Mar
In deze deelgemeente ligt de kerk van Santa Maria 
Madalena, gebouwd op de plaats waar vroeger een 
hermitage stond. De bouw werd opgedragen door een 
zekere “Henrique Alemão” (Hendrik de Duitser), volgens 
de legende Wladislaus IV, koning van Polen. Op de plek i
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werd op een rotspunt op de Ponta da Vigia een 
vuurtoren gebouwd. Het terrein naast de vuurtoren 
kan bezocht worden. U heeft daar een schitterend 
uitzicht over de Atlantische oceaan, vooral bij een 
mooie zonsondergang. 
 
19. Ontdek het plezier van het blotevoetenpad
Dit is een traject van ongeveer 800 m lengte, gele-
gen bij het Jardim Hotel do Atlântico in Prazeres. Op 
dit pad kunt u wandelen over verschillende elemen-
ten die u in de natuur van Madeira tegenkomt zoals 
laurierbladen, kiezel, zand, eucalyptus, dennennaal-
den, modder en dergelijke. 
 
20. Wandel langs de jachthaven van Calheta
De jachthaven van Calheta is een uitstekende plaats 
voor het beoefenen van watersporten. De haven 
biedt plaats aan ongeveer 300 jachten. Hier vindt u 
ook enkele restaurants en barretjes, bedrijven die 
toeristische activiteiten organiseren en een strand 
met opgespoten zand.

voorstellingen, muzikale optredens, conferenties en 
vele andere evenementen gehouden. 
 
16. Proef de traditionele “bolo de mel” en een 
“poncha” in het Engenho da Calheta
In het stadje Calheta is de Sociedade de Engenhos 
da Calheta gevestigd. Hier kunnen de machines 
bekeken worden die gebruikt worden bij de productie 
van rum en suikerstroop, een onmisbaar ingrediënt 
voor het maken van de traditionele “bolo de mel” van 
Madeira. 
 
17. Slenter door de steegjes en paden van het 
“surfparadijs” Jardim do Mar
De schoonheid van deze plek, bij tijd en wijle 
overdekt met wilde bloemen, is de oorsprong van 
de naamgeving. Aan de kust liggen de ruïnes van 
de oude suikermolen, met tegeltjes die dienden als 
bekleding van de tanks. Piramidevormige schoors-
tenen, de huisjes rond de kerk van Nossa Senhora 
do Rosário en nauwe straatjes vormen dit schilde-
rachtige plaatsje. Jardim do Mar wordt drukbezocht 
door surfers die hier de beste golven van Europa 
aantreffen. Er zijn hier vaak surfwedstrijden op 
wereldniveau. 
 
18. Ga naar het uiterste zuidwesten van het 
eiland en bezoek Ponta do Pargo
De zeekust van Ponta do Pargo was vroeger uit-
zonderlijk gevaarlijk voor de scheepvaart en daarom i
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In deze gemeente ligt één aanbevolen wandeltocht:

PR2 - Vereda do Urzal 
(Curral das Freiras - Boaventura)
Lengte: 10,6 km
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 4 1/2 uur
Begin-/eindpunt: Fajã dos Cardos, Curral das 
Freiras / Lombo do Urzal, Boaventura
Maximale / minimale hoogte: 1450 m / 519 m
Dit pad loopt door een adembenemende omgeving 
met een sterk contrast tussen de bergtoppen rond 
Curral das Freiras en het uitzicht over de vallei van 
Curral das Freiras. Vanaf een aansluiting op de 
splitsing bij Boca das Torrinhas met het traject PR1.3 
Vereda da Encumeada bestaat de mogelijkheid tot 
beklimming van de Pico Ruivo.

GEMEENTE RIBEIRA BRAVA

In deze gemeente liggen drie aanbevolen wandeltochten:

PR1.3 - Vereda da Encumeada (Pico Ruivo - Encumeada)
Lengte: 11,2 km
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 6 uur
Begin-/eindpunt: Schuilhut Pico Ruivo / Encumeada
Maximale / minimale hoogte: 1761 m / 1000 m
Dit pad begint in de schuilhut van Pico Ruivo, heeft 
een lengte van 11,2 km en duurt 6 uur. Dit traject biedt 
landschappen van een uitzonderlijke schoonheid, waarbij 
wandelaars het centraal bergmassief en het laurierbos 
doorkruisen. Langs het traject zijn verschillende “furnas” 
in de rotsen uitgehakt, zoals de Furna da Lapa da Cadela. 
Hier konden mensen schuilen als ze op weg waren om 
heidetakken voor bezems te verzamelen, voornamelijk 
bezemdophei (Erica platycodon subsp. maderincola en 
boomhei Erica arborea). Deze planten werden gebruikt 
als geriefhout, brandhout of de productie van houtskool. 
Bij Encumeada heeft u het gevoel in het midden van het 
eiland te staan, want hier heeft u een panoramisch uitzicht 
over de majestueuze valleien van Curral das Freiras, de 
landschappen van Serra D’Água en de valleien van São 
Vicente. 

Levadas en 
bergpaden
GEMEENTE CÂMARA DE LOBOS
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PR12 - Caminho Real da Encumeada  
(Boca da Corrida — Encumeada) 
Lengte: 12,5 km
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 6 1/2 uur
Begin-/eindpunt: Uitkijkpunt Boca da 
Corrida / E.R. 228 (Encumeada). 
Maximale / minimale hoogte: 
1340 m / 940 m.
Dit traject is de vroegere verharde 
“hoofdweg”, één van de belangrijkste 
transportaders op het eiland. Het pad 
werd gebruikt door heren te paard, terwijl 
hun echtgenotes vervoerd werden in 
hangmatten (transportmiddel). Er zijn 
aanwijzingen dat er langs deze weg 
een handelspost is geweest. Mogelijk 
was dit een punt waar handel werd 
gedreven met wandelaars die het eiland 
doorkruisten. Langs dit traject ziet u 
de Curral das Freiras en verschillende 
waterstroompjes. De bergen zijn bedekt 
met inheemse vegetatie en ongetwijfeld 
ziet u een groot aantal vogels van het 
laurierwoud. Als u langs de Pico Grande 
loopt ziet u het plaatsje Serra d’Água en 
Encumeada, evenals de pijpleidingen die 
de waterkrachtcentrale van Serra d’Água 
van water voorzien.
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GEMEENTE CALHETA 
 
In deze gemeente liggen vier aanbevolen wandeltochten:

PR6 - Levada das 25 Fontes (Rabaçal — 25 Fontes) 
PR6.1 - Levada do Risco (Rabaçal — Risco)
Lengte: 4,6 km (+ 4,6 km terugweg)
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 3 uur
Begin-/eindpunt: E.R.110 (Rabaçal, Paúl da Serra) / 
E.R.110 (Rabaçal, Paúl da Serra)
Maximale / minimale hoogte: 1290 m / 900 m
Dit pad is een van de meest populaire trajecten. Het begint 
met een afdaling tot Rabaçal. Vanaf daar volgt u de levada 
tot een spectaculaire waterval die verticaal neerstort van 
de rotsen. U kunt ook verder gaan tot het beroemde Lagoa 
das 25 fontes, een meertje dat is gevormd door het water 
dat van Paúl da Serra naar beneden komt. Achter de muur 
liggen meer dan 25 bronnen, een indrukwekkend gezicht.

PR19 - Caminho Real do Paul do Mar  
(Prazeres — Paul do Mar)
Lengte: 1,8 km
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 1 uur en 20 minuten
Begin-/eindpunt: Assomadouro dos Prazeres / Paúl do Mar
Maximale / minimale hoogte: 535 m / 35 m
Dit pad biedt een schitterend uitzicht over Jardim do Mar en 
Paúl do Mar. Het “caminho real” is een voorbeeld van de 
moeilijkheden die de bevolking moest overwinnen om de 

PR17 - Caminho do Pináculo e Folhadal (Lombo do 
Mouro — Caramujo — Folhadal — Encumeada) 
Lengte: 14 km
Moeilijkheidsgraad: Moeilijk
Tijdsduur: 6 1/2 uur
Begin-/eindpunt: Lombo do Mouro / Encumeada. 
Maximale / minimale hoogte: 1620 m / 1000 m.
Dit pad begint in de stijging van Encumeada naar Paúl 
da Serra (Lombo do Mouro), loopt langs de Levadas da 
Serra en Norte en biedt een magnifiek uitzicht over de 
landschappen van São Vicente en het laurierwoud. Bij 
deze wandeling wordt aanbevolen een zaklantaarn en 
stevig schoeisel mee te nemen, omdat er verschillende 
tunnels in het traject liggen en de bodem in die tunnels 
glad is. Langs het traject ziet u enkele architectonische 
en historische elementen van het eiland, zoals het 
“caminho do concelho” (“de gemeenteweg”), irriga-
tiekanalen en tunnels die zijn uitgehakt in de rotsen 
om het water van de noordkant naar het zuiden van 
het eiland te voeren. Het “caminho do concelho” is een 
met stenen verharde openbare weg die in het verleden 
werd gebruikt voor het vervoer tussen de noord- en de 
zuidkant van het eiland. Het pad volgt het traject van 
de levada, maar op enkele momenten wijkt het pad 
enkele meters af van het geplaveide irrigatiekanaal. 
Op het hoogste punt van het wandelpad, in het gebied 
“Pináculo”, ziet u een magnifiek landschap in de vallei 
van de Ribeira Brava en de hoogste bergtoppen van 
het land.
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zeekust te bereiken, vaak beladen met zware lasten op hun 
rug. Dit verharde pad met kleine treden is historisch erfgoed, 
getuige van de afzondering waarmee de vroegere bevolking 
te maken had. Ook is het een bewijs van de ingenieuze 
en zwaarbevochten oplossingen die het volk creëerde om 
deze afzondering te overwinnen. De watervallen en de 
endemische flora van deze hoogtes dragen ertoe bij dat dit 
wandelpad een echte ontdekkingsreis wordt.

PR20 - Vereda do Jardim do Mar 
(Prazeres — Jardim do Mar)
Lengte: 1,9 km
Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig
Tijdsduur: 1 uur
Begin-/eindpunt: Prazeres / Jardim do Mar (Largo da 
Igreja)
Maximale / minimale hoogte: 35 m / 530 m
Het traject verbindt Prazeres met Jardim do Mar. Vroeger 
was dit voor de bevolking van Prazeres een van de weini-
ge plekken met directe toegang tot de zee. Het pad biedt 
een schitterend uitzicht over de kustvlaktes van Jardim 
do Mar en Paúl do Mar. Dankzij het zachte klimaat en het 
overvloedige water wordt op minutieuze wijze landbouw 
bedreven op terrassen, ondersteund door stenen stapel-
muurtjes, zoals u langs dit wandelpad kunt zien. Voordat 
u aankomt bij de bebouwde kom van Jardim do Mar moet 
u zeker niet nalaten de recentelijk herstelde watermolen 
te bezoeken. Vroeger diende deze voor het malen van 
graan dat verbouwd werd in deze deelgemeente en de 
omgeving. i
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GEMEENTE CALHETA 
 
Gemeentepark van Calheta 
De tuin, gelegen aan de Avenida D. Manuel I, naast 
de Paços do Concelho in het stadscentrum, bestaat 
grotendeels uit drakenbloedbomen, palmen, Apollonias 
barbujana en Tipuana tipu.

Bospark Fonte de Bispo 
Dit park beschikt over een enorme picknickweide om 
gezellig samen te lunchen of te ontspannen nadat u één 
van de omliggende wandelingen heeft gedaan. Het ligt in 
Paúl da Serra en is gezegend met een intense natuurlijke 
schoonheid, omringd door een grote oppervlakte bos die 
bestaat uit verschillende exotische boomsoorten. 

Educatiecentrum van Prazeres  
De Quinta Pedagógica dos Prazeres is opgericht in het 
jaar 2000. Het is een onderwijs- en bewustwordingproject 
over het milieu en wordt gepromoot door de lokale 
parochie. De infrastructuur is in vier delen verdeeld: 
een landbouwafdeling voor de introductie van nieuwe 
variëteiten, een kruidentuin, een afdeling voor verschillende 
diersoorten en een theehuisje. De doelstelling is door 

GEMEENTE CÂMARA DE LOBOS 

Tuinen van de Ilhéu de Câmara de Lobos 
Deze tuinen bieden een mooi uitzicht over de stad 
Câmara de Lobos, de kaap Cabo Girão en de enorme 
oceaan. De tuinen van Ilhéu de Câmara de Lobos liggen 
op een uitstekende rots boven zee, in de volksmond 
“Ilhéu” genoemd,  in het centrum van de stad Câmara 
de Lobos. Het tegenwoordig onbewoonde eiland 
Câmara de Lobos was vroeger de bevolkingskern 
met de grootste bevolkingsdichtheid van Madeira, die 
huisvesting bood aan de visserswijk van dit stadje. 
De wijk is grondig gerenoveerd en presenteert zich 
tegenwoordig als een aangename plek om te bezoeken, 
met een mooi uitzicht over de Cabo Girão en het 
stadscentrum. 
 
GEMEENTE PONTA DO SOL 
 
Gemeentepark van Ponta do Sol 
Deze tuin ligt in het centrum van Ponta do Sol en heeft 
een prachtig aangelegd park met terrassen, een bar en 
een speeltuin.

Tuinen en parken
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GEMEENTE CÂMARA DE LOBOS

Zwembadcomplex van Salinas
Het zwembadcomplex ligt vlakbij de baai van Câmara 
de Lobos. De natuurlijke zwempoelen van Salinas 
zijn geïntegreerd in een zwembadcomplex, met een 
zwembad voor volwassenen en één voor kinderen. 
Daarnaast zijn er kleedhokjes, ligstoelen, parasols en 
een barretje. Toegang tegen betaling.
Caminho da Trincheira 
Telefoon: (+351) 291 942 713 
www.jf-camaradelobos.pt 
 
Strand van Fajã dos Padres
Dit strand ligt aan de kustvlakte (“fajã”) dos Padres, aan 
de voet van de Cabo Girão en is uitsluitend toegankelijk 
per boot of met de lift van Quinta Grande. Over de hele 
lengte loopt een kiezelstrand.
Op het strand is geen bewaking. Het strand is bijzonder 
verleidelijk omdat de zee zo makkelijk toegankelijk is 
in het stuk tussen de kade tot het eind van de baai, en 
omdat het zeewater het hele jaar door een aangename 
temperatuur heeft. De helderheid van het water en de 

Stranden en 
zwembaden

middel van spelend leren activiteiten 
uit te voeren die gerelateerd zijn aan 
het milieu en de natuur, zoals het feest 
van de “dierenzegening” (dag van Sint 
Anton, in januari), de “hanenveiling” in 
juni, het dorsfeest in september en het 
ciderfeest in september. Het centrum heeft 
in verschillende nationale wedstrijden 
al verschillende prijzen gewonnen. Het 
centrum heeft een prijs gekregen voor de 
papaja- en sinaasappelconfituur, gedroogde 
bananen van Madeira en de cider- en 
passievruchtenazijn. 
Sítio da Igreja — 9370-603 Prazeres 
Telefoon: (+351) 291 822 204 
www.prazeresdaquinta.com

i
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GEMEENTE PONTA DO SOL 
 
Zwembadcomplex van Ponta do Sol
Tussen de steile rotswanden van de vallei ligt Praia da 
Ponta do Sol in een kleine baai bij het gelijknamige stadje. 
Het strand is 160 meter lang en het zwemwater is van 
uitstekende kwaliteit. Faciliteiten voor zwemmers zijn onder 
andere kleedhokjes en sanitaire voorzieningen, ook voor 
mensen met een handicap, snackbar, zomerbibliotheek en 
een speeltuin. Er is ook een parkeerterrein in de buurt van 
het strand. Gratis toegang
Rua Dr. João Augusto Teixeira  
Telefoon: (+351) 291 972 106

Strand Anjos
Dit strand heeft een aanzienlijke lengte en biedt een 
schitterende omgeving voor alle bezoekers. Het strand 
heeft zwart zand en kiezels en beschikt over een barretje. 
Onbewaakt strand. Gratis toegang.

Strand van Madalena do Mar  
Dit kiezelstrand biedt schoon water, schitterende lands-
chapen en enkele faciliteiten, zoals een bar, zonneterras, 
volleybalveld en bewaking in de zomer.
Gratis toegang 
 
GEMEENTE CALHETA 
 
Strand van Calheta
Het kunstmatige goudgele zandstrand van de stad 

variëteit aan diersoorten bij de kust nodigen uit tot duiken 
en vissen. Naast de kade is een zonneterras gebouwd. 
In de zomer hebben strandgasten de beschikking over 
strandstoelen en parasols. Bij de ingang van het terrein, 
net naast het restaurant, zijn douches en kleedcabines. Als 
u dat nodig heeft, kan men helpen bij het afmeren aan het 
strand. Toegang via de zee is gratis. 
 
GEMEENTE RIBEIRA BRAVA 
 
Zwembadcomplex van Ribeira Brava
Het strand van het zwembadcomplex van Ribeira Brava 
bestaat uit kiezels gemengd met zwart zand en wordt 
tegen de golven beschermd door een golfbreker. 
Het complex beschikt over zwembaden, kleedruimtes, 
sanitaire voorzieningen, snackbar en een restaurant. 
Gratis toegang
Rua Eng.º Pereira Ribeiro  
Telefoon: (+351) 291 952 548  
www.cm-ribeirabrava.pt

Calhau da Lapa
Dit kiezelstrand (“Calhau”) ligt in Campanário en heeft 
kristalhelder water. Het strand is toegankelijk via een steil 
paadje (let goed op bij het afdalen) of via een bootje over 
zee. Bij het strand zijn enkele faciliteiten, een kleine kade 
vanwaar u met een trap kunt afdalen naar zee en een aan-
tal grotten die zijn uitgehakt in de rotsen. Gratis toegang.
www.cm-ribeirabrava.ptpiscinas
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Calheta is aangelegd in 2004. Dit is het 
eerste strand in de regio dat is aangelegd 
met geïmporteerd zand uit Marokko. Het 
strand ligt in de buurt van Porto de Recreio, 
is vrij toegankelijk en beschikt over een 
zonneterras van ongeveer 7300 m². Het 
strand is 100 m lang en beschikt over twee 
golfbrekers en een beschermd talud. 
Op het strand kunt u ligstoelen en parasols 
huren. Gratis toegang
Avenida D. Manuel I 
Telefoon: (+351) 291 820 200 
www.cm-calheta-madeira.com

De stranden van Jardim do Mar
Portinho, Enseada en Ponta Jardim zijn de 
drukstbezochte kiezelstranden. Ze worden 
vooral bezocht door surfers. Het strand 
Portinho heeft ook een standbar.
Gratis toegang

Strand Ribeira das Galinhas 
Dit kiezelstrand ligt bij Paúl do Mar. Het 
heeft een klein zonneterras en een kade 
waar u via trappen de zee kunt bereiken. 
In de buurt zijn enkele restaurant en 
barretjes met terras, waar u lekker kunt 
ontspannen en genieten van een prachtige 
zonsondergang. Gratis toegang.
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Actief toerisme
GEMEENTE CÂMARA DE LOBOS 
 
In deze gemeente kunt u sportvissen en een boottochtje ma-
ken om dolfijnen en walvissen te bekijken, of kunt u met een 
jeep een tochtje door de binnenlanden maken.

GEMEENTE RIBEIRA BRAVA

In Ribeira Brava kunt u per Jeep  naar het gebied Encumeada 
gaan en de schitterende landschappen aanschouwen. 
 
Sportcentrum van Ribeira Brava
Dit sportcentrum ligt ten noorden van de oprit van de snelweg, 
midden in de vallei van Ribeira Brava. Deze ruimte is geschikt 
voor voetbal, zaalvoetbal, tennis en paddle. Ook is er een 
overdekt sportveld, een wielrenbaan en een conditiecircuit.
Naast deze serieuze doelstelling bevat het centrum ook een 
recreatief element dat naar voren komt in speeltuinen, parken, 
een snackbare en een ondergrondse parkeerplaats. 
Geopend: van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 23:00 uur, 
zaterdag en zondag van 9:00 tot 22:00 uur.
Sítio da Fajã da Ribeira 
Telefoon: (+351) 291 950 120 
www.sociedadesdesenvolvimento.com/centro-desporti-
vo-da-madeira.html
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GEMEENTE PONTA DO SOL 
 
Naast duiken in Madalena do Mar kunt u ook gaan 
sportvissen of een ritje met de jeep naar Ponta do Sol 
maken. 
 
Duiken
In Madalena do Mar ligt op een diepte van 21 en 30 meter, 
op 180 meter van de kust, de “Bowbelle”. Dit schip is enkele 
jaren geleden op deze plaats tot zinken gebracht en vormt 
nu een kunstmatig rif.

GEMEENTE CALHETA

In deze gemeente kunt u mountainbiken, parapente, surfen, 
Jeepsafari’s doen, sportvissen en schaaldieren observeren.

Mountainbike 
Tussen Fonte do Bispo en Prazeres, en tevens in 
Paúl da Serra (Bica da Cana - Estanquinhos) zijn 
mountainbikecircuits aangelegd. Deze voeren door het 
beschermde bosgebied, onderdeel van het netwerk Natura 
2000. Geïnteresseerden moeten daarom een vergunning 
aanvragen. Ontdek het plezier van mountainbiken langs 
levadas of bergweggetjes vol kuilen en gaten, in het hart 
van het laurierwoud.  

Jeepsafari’s 
Ontdek de landschappelijke schoonheid van Madeira met 
een ritje in een terreinwagen en geniet van een bijzondere 

dag die anders is dan andere, een echt avontuur tussen 
rotswanden en bergen. De emotie bij het doorkruisen van 
natuurlijke obstakels, de aankomst op plekken die zelden 
bezocht worden en moeilijk toegankelijk zijn, zal altijd in uw 
geheugen gegrift blijven.

Surfen 
Als u op zoek bent naar adrenaline, nodigt de kust van 
Jardim do Mar en Paúl do Mar uit tot een dagje surfen op 
de uitdagende golven. Op verschillende plaatsen zijn er 
surfscholen waar u uw eerste stappen kunt zetten om deze 
vaardigheid onder de knie te krijgen.

Jachthaven van Calheta 
In deze jachthaven vindt u verschillende toeristische 
activiteiten zoals sportvissen, boottochten met bezoek 
aan dolfijnen en walvissen en watersporten zoals jetski en 
kayak.
Porto de Recreio da Calheta 
Telefoon: (+351) 291 824 003 
www.portoderecreiodacalheta.com 

Watersportvereniging van Calheta 
Deze vereniging is opgericht in de jaren ‘90 en organiseert 
verschillende activiteiten zoals roeiwedstrijden, kanotochten, 
zeilscholen, triatlon, enzovoorts. De vereniging is gevestigd 
in de recreatiehaven van Calheta.

i
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GEMEENTE RIBEIRA BRAVA 
 
Madeiras etnografisch museum 
In een oude barokke binnenplaats is tegenwoordig het 
etnografisch museum van Madeira gevestigd. Deze 
toont collecties met etnografische voorwerpen, getuigen 
van de cultuur en samenleving op Madeira. In de 
tijdelijke expositieruimte worden verschillende thema’s 
behandeld die gerelateerd zijn aan de traditionele 
cultuur van Madeira. Toegang tegen betaling. 
Geopend: dinsdag tot vrijdag tussen 9:30 en 17:00 uur, 
zaterdag tussen 10:00 en 12:30 uur en tussen 13:30 en 
17:30 uur. Zondag, maandag en feestdagen gesloten.
Rua de São Francisco, 24 — 9350-211 Ribeira Brava 
Telefoon: (+351) 291 952 598 
E-mail: museuetnografico@gmail.com  
http://cultura.madeira-edu.pt/museus/

Solar dos Herédias 
Solar dos Herédias, gelegen in het centrum van de stad 
naast de parochiekerk, diende als woonplaats van de 
stichter van deze gemeente en burggraaf van Ribeira 
Brava, Francisco Correia Herédia.
Dit eeuwenoude gebouw, gebouwd aan het eind van 
de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw, omvat 

GEMEENTE CÂMARA DE LOBOS

Drukkerijmuseum
Dit museum verzamelt een interessant historisch, 
typografisch, lithografisch en cinematografisch 
overzicht van drukwerk en communicatie op Madeira. 
Het museum is gevestigd in het gebouw van de 
gemeentelijke bibliotheek van Câmara de Lobos, in 
coördinatie met het nationaal drukkerijmuseum. De 
missie is het tonen, inventariseren en terughalen van 
het erfgoed van de grafische en drukkerijsector in 
de autonome regio Madeira en het stimuleren van 
de culturele dynamiek. De collectie van het museum 
bevat een veertigtal machines en een groot historisch, 
typografisch, lithografisch en cinematografisch 
patrimonium gerelateerd aan drukwerk en 
communicatie. Speciale vermelding verdienen enkele 
apparaten en machines afkomstig uit de 19de en 20ste 
eeuw. Toegang gratis.
Geopend: maandag tot vrijdag van 10:00 tot 17:00 
uur, op zaterdag tussen 10:00 en 14:00 uur. Zon- en 
feestdagen gesloten.
Avenida da Autonomia, 3 
9300-133 Câmara de Lobos 
Telefoon: (+351) 291 910 135

Musea en monumenten
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een prachtige tuin met ontelbare plantensoorten. 
Vanaf de jaren 1980 is dit het kantoor van het 
gemeentebestuur van Ribeira Brava. 
 
GEMEENTE PONTA DO SOL 
 
Cultureel centrum John Passos 
Dit centrum werd opgericht ter ere van de 
Amerikaanse schrijver John Dos Passos, zoon 
van een Portugese vader. Het centrum ligt midden 
in Ponta do Sol. Het centrum beschikt over een 
permanente expositie die gewijd is aan deze 
schrijver, twee museumzalen, een bibliotheek 
met uitgebreid oeuvre van de schrijver en een 
auditorium waar de meest diverse culturele 
activiteiten worden gehouden, zoals muziek, dans 
en theater. 
Het centrum huisvest geregeld tijdelijke exposities, 
seminars en congressen, met een speciale 
vermelding van het jaarlijkse symposium dat 
gewijd is aan John Dos Passos. Gratis toegang. 
Geopend: maandag tot vrijdag tussen 9:00 en 
12:30 uur en tussen 14:00 en 17:00 uur. Zaterdag, 
zon- en feestdagen gesloten.
Rua do Príncipe D. Luís, 3  
9360-218 Ponta do Sol 
Telefoon: (+351) 291 974 034 

 

GEMEENTE CALHETA  
 
Mudas. Museum voor moderne kunst
Bedacht door de architect Paulo David, ook wel 
Mudas genoemd. Het Museum voor moderne 
kunst is een modern gebouw dat internationale 
prijzen heeft gekregen voor de architectuur en 
perfecte inpassing in het landschap. Het biedt een 
podium aan verschillende exposities, muzikale 
optredens, theaterstukken en congressen. Het 
Mudas. Het museum voor moderne kunst ligt 
op een heuvel boven Calheta, aan de westkant 
van het eiland Madeira en op iets meer dan 30 
minuten afstand van de stad Funchal.
Het museum- en kunstzinnig inventaris van deze 
ruimte is overgebracht vanuit het fort São Tiago in 
Funchal. In totaal betrof dit 400 stukken, vanaf de 
jaren 1960 tot heden. Toegang tegen betaling. 
Geopend: dinsdag tot zondag van 10:00 tot 17:00 
uur. Gesloten op maandag en feestdagen.
Vale de Amores 
9370-139 Calheta 
Telefoon: (+351) 291 820 900 
E-mail: mudas@gov-madeira.pt 

Museum en suikerrietmolen
De “Sociedade dos Engenhos da Calheta” 
(Vennootschap van suikerrietmolens van Calheta) 
begon haar activiteiten in het begin van de 
20ste eeuw, in de periode van grote industriële i
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ontwikkeling. Het is een van de oudste 
suikerrietmolens op het eiland Madeira. 
Tegenwoordig werkt deze fabriek op 
stoom- en waterkracht en produceert 
het suikerstroop en rum van een zeer 
hoge kwaliteit. De suikerproductie is 
seizoensgebonden. Dit betekent dat de 
molen slechts twee maanden per jaar 
actief is, met het begin net voor of na 
Pasen. De fabriek en de machines die 
gebruikt worden bij de productie van 
suikerstroop en rum kunnen het hele 
jaar door bezocht worden. Er is ook een 
proeflokaal en een bar/opslagkelder. 
Toegang tegen betaling. 
Geopend: maandag en vrijdag vanaf 
08:00 tot 19:00 uur, zondag en 
feestdagen van 09:00 tot 19:00 uur. 
Zaterdag gesloten. 
Avenida D. Manuel I, 29 — 9370-135 
Calheta 
Telefoon: (+351) 291 822 264 
E-mail: engenhosdacalheta@sapo.pt  
www.engenhosdacalheta.com 
 
Vuurtorenmuseum 
van Ponta do Pargo
De vuurtoren van Ponta do Pargo staat 
op een verhoging van 300 m hoogte op 
het Ponta da Vigia (“Bewakingspunt”), 

het meest westelijk gelegen locatie van 
het eiland Madeira. De vuurtoren is 
gebouwd in 1922. In 1999 werd deze 
vuurtoren geclassificeerd als lokaal 
cultureel erfgoed. Vanaf 2001 is er in het 
gebouw een museum gevestigd waar 
verschillende stukken geëxposeerd 
worden die gerelateerd zijn aan de 
vuurtorens van Madeira. Gratis toegang. 
Geopend: maandag tot vrijdag tussen 
9:30 en 12:30 uur en tussen 14:00 en 
16:30 uur. Zaterdag, zon- en feestdagen 
gesloten.
Ponta da Vigia 
9385 Ponta do Pargo 
Telefoon: (+351) 291 882 125
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Toeristisch 
informatiebureau
Toeristisch informatiebureau 
van Ribeira Brava 
Geopend: maandag tot vrijdag van 10:00 tot 
16:00 uur, op zaterdag tussen 10:00 en 12:30 uur.
Forte de São Bento 
9350 Ribeira Brava 
Telefoon: (+351) 291 951 675 

i
135



Porto Santo is een gouden eiland 
omringd door een turkooisblauwe 
zee, waar de rust heer en meester is.
Porto Santo bestaat uit één deelge-
meente Vila Baleira, en daarnaast de 
onbewoonde rotseilanden van Baixo, 
de Cima, de Ferro en Fonte de Areia.

Het eiland 
Porto Santo
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De stad Vila Baleira ligt aan de zuidkust van het eiland en biedt, naast een strand, 
prachtige landschappen die iedereen betoveren. Het uitzicht varieert van het 
schilderachtige stadscentrum tot negen kilometer zandstrand, kustpaden, enkele 
bergtoppen en de oneindige zee met ontelbare tinten blauw.
Deze kleine stad is ideaal om de dagelijkse stress te ontvluchten en te profiteren 
van de therapeutische eigenschappen van het zand, rijk aan slib, calcium en 
magnesium. Dit zand helpt in het lichaam om deze mineralen aan te vullen die door 
stress en vermoeidheid verdwijnen.
Het landschap van Porto Santo wordt gekenmerkt door traditionele windmolens. 
Deze zijn van hout gemaakt en kunnen op de wind gezet worden, enkelen zijn er 
nog in bedrijf. Deze molens verschenen op het eiland omdat het reliëf relatief vlak 
is en omdat het eiland blootgesteld is aan winden uit alle richtingen. Ze werden 
gebruikt voor het malen van graan voor het brood.
Vila Baleira is een vriendelijk plaatsje, veilig, schoon en bijzonder rustig.
‘S nachts worden de lantaarns aangestoken en keert de levendigheid terug onder 
bezoekers en bewoners die naar buiten gaan om iets te drinken of een ijsje te eten, 
de beroemde “lambecas”.
Zondag komt de bevolking samen op het voorplein van de kerk, omdat dit stadje 
voornamelijk katholiek is.
Met betrekking tot attracties zijn er enkele hotels, restaurants en bars, niet alleen 
aan het strand maar ook in het stadscentrum.
In september is de stad Vila Baleira een week gewijd aan de ontdekkingsreiziger 
Cristoffel Columbus die hier na zijn huwelijk met Filipa Moniz, dochter van de eerste 
gouverneur van Porto Santo, enkele jaren woonde. Het Columbusfestival wordt 
gevierd in vrolijke sferen die de tijden van de Portugese ontdekkingsreizen doet 
herleven.

Vila Baleira
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1. Ontspanning op het strand 
Het strand van Porto Santo strekt zich uit over maar 
liefst negen kilometer goudgeel zand, met therapeu-
tische eigenschappen en schoon water dat uitnodigt 
tot ontspanning. Vergeet niet van dit paradijselijke 
schouwspel te genieten, omringd door een turkoois-
blauwe zee van een ongeëvenaarde schoonheid. 
 
2. Bewonder het panoramisch uitzicht vanaf de 
gezichtspunt van Terra Chã 
Dit uitkijkpunt biedt een panoramisch uitzicht over de 
stad en enkele van de meest markante punten van het 
eiland Porto Santo, zoals de eilandjes de Cima en de 
Pico Branco. Hier begint een wandelpad dat toegang 
biedt tot de top van Pico Branco, waar veel witte korst-
mossen voorkomen van het type Rocella sp.

3. Ontdek de molens van gezichtspunt Portela 
Dit uitkijkpunt ligt aan een laan met palmbomen en 
wordt omringd door drie windmolens. Vanaf hier kunt 
u de hele zuidkust van het eiland zien. In het westen 

ligt het strand en eilandjes da Cal, in het oosten de 
piramide van de Pico de Baixo, het eilandjes de 
Cima, de schuilhaven en de jachthaven. 
 
4. Klim omhoog naar piek Castelo 
Deze top ligt op 437 meter hoogte en biedt een uitzon-
derlijk uitzicht over Porto Santo. Hier werd in de 16de 
eeuw een klein fort gebouwd om weerstand te bieden 
tegen de invallen van Franse en Barbarijnse piraten. Op 
de top ligt een oude vulkanische kraterpijp. 
 
5. Bewonder de originele vorm van de Ana 
Ferreira piek 
Deze top is opgebouwd uit driehoekige kolommen, 
bijzonder onregelmatig gevormd. Deze zijn ontstaan 
door de langzame afkoeling van magma op grote 
diepte, in het binnenste van de vulkaankrater. Deze 
kolommen worden in de volksmond ook wel de 
“piano” genoemd. Op deze top ligt het uitkijkpunt van 
Pedreira, waarvan u kunt kijken tot het eilandjes de 
Fora, de Pico do Facho en de Pico Castelo. 
 
6. Klim naar de top van het hoogste punt op het 
eiland, de piek van Facho 
Met een hoogte van 516 m is de piek van Facho het 
hoogste punt op het eiland. In lang vervlogen tijden 
werden hier takkenbossen (“fachos”) aangestoken 
om de bevolking te waarschuwen voor vijandelijke 
schepen. Vanaf hier kunt u wandelen over de Serra 

Wat niet 
te missen:
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de Fora of door de brede vallei van Serra de 
Dentro, oostelijk van de Pico do Facho. 
 
7. Bezoek de Fonte de Areia 
In vroeger tijden leverde deze bron (“fonte”) het 
schoonste water van het hele eiland. Dit water 
mocht alleen gebruikt worden voor medicinale 
doeleinden en de bron werd daarom door de bevol-
king als heilig beschouwd. Tegenwoordig stroomt in 
de Fonte de Areia niet meer het water van weleer. 
De wind laat haar sporen achter in de zandsteen-
rotsen en levert de bezoekers een adembenemend 
schouwspel van erosie. Hier vindt u grote hoevee-
lheden kalksteenkorrels, afkomstig van schelpen 
en koraal, die door de wind zijn samengekit. Dit 
gesteente wordt eolianiet genoemd en is een vorm 
van calcareniet. Eolianiet is ook het moederges-
teente van het strand van Porto Santo. Het zand 
daar bestaat grotendeels uit stukjes schelpen en 
kalkachtige algen, een erfenis van het zeeleven dat 
hier ooit heeft geleefd. 
 
8. Bezoek Calheta 
Eén van de beste manieren om te genieten van 
het strand van Porto Santo is een wandeling 
vanaf Ponta da Calheta tot de jachthaven. Laat u 
meevoeren door het geluid van de golven en aans-
chouw dit aardse paradijs. i
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9. Bewonder de baai van Zimbralinho 
Zimbralinho, een plaats met een uitzonderlijke 
schoonheid, bestaat uit een baai met een kiezels-
trand, een fontein en fantastisch turkooisblauwe 
wateren. Hier kunnen onder water vulkanische 
rotsformaties bewonderd worden die “kussenlava” 
genoemd worden. 
 
10. Slenter door Morenos 
Dit is een vredig park dat gekenmerkt wordt 
kusthellingen. Het is een ideale plek om te pick-
nicken, met een mooi uitzicht over het eilandjes 
Ferro. 
 
11. Aanschouw het eilandjes de Baixo (da Cal) 
Deze rotspunten waren vroeger een onderdeel 
van het grote eiland, maar zijn door de erosie los-
gebroken. Over de lengte van het rotseiland zijn 
verschillende gangen uitgehakt in de kalkrotsen, 
om grondstoffen te leveren voor de kalkproduc-
tie op deze archipel. Dit materiaal bestaat uit 
verkalkte mariene sedimenten en koraalriffen die 
gevormd werden tot het eiland nog verborgen lag 
op de bodem van de zee. 
 
12. Verbaas u over een bijzonderheden van de 
Casas de Salão 
De Casas de Salão (“Zaalhuizen”) van Porto 
Santo zijn gemaakt van een bijzondere mortel, 
waardoor de huizen in de zomer fris, en in de 

140



de ontdekkingsreiziger woonde. Het Columbushuis 
bestaat uit twee delen, waarvan het oudste is gebouwd 
in de tijd waarin de ontdekkingsreiziger op het eiland 
woonde. In de expositie vindt u kaarten met de vers-
chillende routes die Columbus heeft afgelegd en enkele 
portretten die van hem zijn gemaakt tussen de 16de en 
de 20ste eeuw. 
 
16. Profiteer van de weldaad van Thalassotherapie 
(zeewatertherapie) 
Laat u verwennen door een van de vele natuurlijke 
behandelingen in het centrum voor Thalassotherapie 
van Porto Santo, Grieks is voor “zeewatertherapie”. 
Het strand van Porto Santo is bijzonder als gevolg van 
kalkrijk zand. Dit bestaat uit sediment van koraal, schel-
pen en zeesterren. Er is wetenschappelijk bewezen 
dat therapeutische behandelingen met dit zand helpen 
bij reumatische en botaandoeningen, en het is een 
onderdeel van de behandelingen die zijn ontwikkeld 
door het Centro de Geomedicina van Porto Santo. 
Ook het zeewater van Porto Santo wordt gebruikt bij 
Thalassotherapiebehandelingen, dankzij het hoge 
gehalte aan strontium, chroom en jodium, elementen 
die gunstig zijn voor de gezondheid. Het bronwater 
van dit eiland is rijk aan essentiële elementen (zoals 
natriumbicarbonaat) voor het welzijn van het lichaam. 
Bezoek dit centrum in Porto Santo en ontspan u volle-
dig, terwijl u aan uzelf en uw gezondheid werkt.

winter warm blijven. In het verleden dienden de Casas 
de Salão als ondersteuning voor veeteeltactiviteiten. 
 
13. Ga helemaal los op de Sint-Jansfeesten 
De Sint-Jansfeesten zijn feesten waar iedereen naartoe 
leeft. Deze feesten worden gevierd op 23 en 24 juni 
ter ere van São João, schutspatroon van het eiland. 
De herdenkingen bestaan ondermeer uit optochten en 
andere vieringen die Porto Santo en haar bevolking 
kenmerken. 
 
14. Mis het Columbusfestival niet 
In september vormt dit festival de aanzet tot een 
historische week met muziek, tentoonstellingen, vertier 
op straat en middeleeuwse versieringen. Ook is er een 
uitbeelding van landing van Columbus en zijn metge-
zellen aan de stadskade, in een historische optocht. 
Het eerste contact van Columbus dateert uit 1478, toen 
Funchal gericht was op de handel in suiker. De sterkste 
banden met de archipel zijn het gevolg van zijn huwelijk 
met Filipa Moniz, dochter van de eerste gouverneur 
van Porto Santo. In deze stad woonde hij van 1480 tot 
1482. 
 
15. Bezoek het Museum Columbushuis 
Het grootste culturele icoon van Porto Santo is het 
Columbushuis, waar de aanwezigheid van de ontdek-
ker van Amerika op het eiland geduid wordt. Hier wordt 
getracht de primitieve ruimte na te bootsen waarin i
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17. Ga de uitdaging aan en speel golf in Porto Santo 
Deze golfbaan, omringd door een sereen landschap en een koele 
zeebries, biedt ongetwijfeld nieuwe uitdagingen. De afslag met 
duizelingwekkend uitzicht wedijvert met optimale omstandighe-
den om het hele jaar door golf te spelen. 
 
18. Proef de wijn van Porto Santo tijdens de oogstfeesten 
Tijdens de laatste dagen van augustus worden de oogstfeesten 
(vindimas) gevierd. Hier kunt u kennismaken met de verschillen-
de druivenvariëteiten die op het eiland verbouwd worden. Laat 
zeker niet na de heerlijke druiven van dit eiland te proeven. Er 
is een openbare druivenpers waar wijn geproefd kan worden en 
veel muzikaal vertier. 
 
19. Bezoek Porto dos Frades 
Porto dos Frades ligt aan de noordkust van het eiland Porto 
Santo. Het is een rustig plaatsje, met een verlaten strand en 
kristalhelder water. Het gebied heeft een prachtig landschap dat 
geërodeerd is door zee en wind. Hier vindt u de resten van een 
oude zoutfabriek, zoals een oven en oude zoutvelden. 
 
20. Bewonder de kapel van Nossa Senhora da Graça 
Deze kapel is gebouwd in de 16de eeuw. Hier wordt op 14 en 15 
augustus een van de grootste feesten van het eiland Porto Santo 
gevierd. Het feest begint met een mis, gevolgd door een proces-
sie ter ere van Nossa Senhora da Graça. Er is ook een openlucht 
buurtfeest (arraial) met kraampjes waar verschillende hapjes en 
drankjes worden aangeboden. Het feest is sterk verbonden aan 
de geschiedenis van het eiland, omdat de bewoners hierheen 
vluchtten om te ontsnappen aan achtervolging door piraten.
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Wandelpaden
PS PR 1 - Vereda do Pico Branco e Terra Chã 
Lengte: 2,7 km (+ 2,7 km terugweg)
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 1 1/2 uur (heenweg)
Begin-/eindpunt: E.R 111 / Terra Chã
Maximale / minimale hoogte: 450 m / 184 m.
Dit pad stelt u in staat kennis te maken met het deel van het 
eiland met de grootste hoeveelheid inheemse flora, een pad dat 
aangelegd is voor de pakezels die vroeger zo algemeen waren.
Het wordt aanbevolen op deze wandeling drinkwater mee te 
nemen, omdat er onderweg geen bronnetjes zijn. Als we de 
weg volgen die naar de punt van Pico Branco leidt, komt de 
wandelaar langs een enorme piramidevormige formatie die de 
Rocha Quebrada (“gebroken rots”) genoemd wordt. Na een klim 
die eindigt op de rots van Cabeça do Caranguejo, gaat het pad 
verder door een landschap waarin voornamelijk montereycipres 
(Cupressus macrocarpa) groeit. Bij de splitsing kunt u rechtsaf 
naar Terra-Chã en linksaf naar Pico Branco.
De Pico Branco dankt haar naam aan een zuil van witte steen en 
het voorkomen daarop van een witte korstmos dat lokaal “urzela” 
(Rocella Sp.) genoemd wordt. Dit korstmos werd verkocht via 
Porto Santo, voor de productie van inkt en andere gerelateerde 
producten. Op deze plek kunt u twee soorten zeevogels 
waarnemen, namelijk de scopoli’s pijlstormvogel (Calonectris 
diomedea) en de gewone stern (Sterna hirundo). In Terra Chã i
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staat een huis, gebouwd van steen en recentelijk 
gerestaureerd, om de vermeerdering van endemische 
planten te stimuleren. Iets lager dan Terra Chã ligt de 
Furna dos Homiziados. Dit was een oude schuilplaats 
van bandieten waar, volgens de geschiedenis, 
verschillende mensen zich schuilhielden voor de wet en 
belegering door Barbarijnse piraten.
De ontelbare natuurlijke uitzichtpunten dit wandelpad 
biedt, laten duidelijk een groot deel van het eiland Porto 
Santo zien. De terugweg voert over hetzelfde pad.

PS PR 2 - Vereda do Pico do Castelo 
Lengte: 3,2 km/4,6 km
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Tijdsduur: 1 1/2 uur / 2 1/4 uur
Begin-/eindpunt: Sítio do Moledo/ Miradouro do Canhão
Maximale / minimale hoogte: 435 m/225 m
Dit wandelpad kan op twee manieren gelopen worden, 
ofwel via de noordkant of via de zuidkant van de Pico do 
Facho. Dit laatste is het langste pad van het eiland Porto 
Santo, met een magnifiek uitzicht en de mogelijkheid om 
in contact te staan met de fauna en flora van het eiland.
Op dit pad kunnen we resten ontdekken van het oude 
landbouwareaal, van het loodzware bouwproces van 
muurtjes en de fantastische inspanningen om het eiland 
te herbebossen. Op de top van Pico Castelo kunt u even 
stilstaan bij het standbeeld ter ere van António Schiappa 
de Azevedo, groot voorvechter van de herbebossing 
van Porto Santo. Er zijn exotische (uitheemse) 
boomsoorten ingevoerd die beter bestand bleken 

tegen de zware omstandigheden, zoals de aleppoden 
(Pinus halepensis), de zeeden (Pinus pinaster) en de 
montereycipres (Cypressus macrocarpa).
Inheemse soorten die aangetroffen kunnen worden 
zijn bijvoorbeeld de drakenbloedboom (Dracaena 
draco), de olijfboom (Olea sp), de steeneik (Quercus 
ilex ssp. rotundifolia), enkele beukensoorten (Myrica 
faya), bezemdopheide (Erica scoparia) en de bloeiende 
Echium nervosum.
Het traject biedt de mogelijkheid tot contact met de 
fauna van het eiland. Zo kunnen er koppels patrijzen 
waargenomen worden (Alectoris rufa), roofvogels zoals 
de buizerd (Buteo buteo), de vrolijke huismus (Passer 
domesticus) en de indrukwekkende hop (Upupa epops).
Na de klim tot piek Castelo eindigt het pad in 
gezichtspunt Canhão, vanwaar u op de achtergrond 
de stad Vila Baleira en vrijwel het hele eiland kunt zien 
liggen. De benaming piek Castelo vindt zijn oorsprong 
in de 15de eeuw, toen hier een fort stond waar de 
bevolking toevlucht vond bij aanvallen van Franse en 
Barbarijnse piraten.

144



i
145



Quinta das Palmeiras 
Deze kleine dierentuin en botanische tuin, gelegen 
op de westpunt van het eiland, biedt de bezoekers 
de mogelijkheid kennis te maken met een enorm 
aantal soorten vogels en planten, omvat in een 
weelderige vegetatie. 
Toegang tegen betaling. 
Geopend: elke dag
Zomertijd: vanaf 10:00 tot 17:00 uur
Wintertijd: vanaf 10:00 tot 13:00 uur en van 15:00 
tot 17:00 uur. 
Estrada das Pedras Vermelhas 
Sítio dos Linhares  
Telefoon: (+351) 291 983 625 
E-mail:  
quintadaspalmeirasportosanto@gmail.com  
www.facebook.com/
quintadaspalmeirasportosanto 

Tuin Av. Infante D. Henrique
Deze tuin beschikt over een groot groen gazon 
met ondermeer de typische Drakenbloedbomen, 
Palmbomen en Bougainvilles. In dezelfde tuin staat 
een buste van de ontdekkingsreiziger Cristoffel 
Columbus. Er zijn bovendien twee speeltuinen.

Tuinen en parken
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Natuurreservaat
Het netwerk van beschermde zeereservaten 
van Porto Santo bestaat uit het vasteland van 
de zes omliggende rotseilanden, te weten Ilhéu 
das Cenouras, Ilhéu da Cal, Ilhéu do Farol, 
Ilhéu de Fora, Ilhéu da Fonte da Areia, Ilhéu 
de Ferro en de zee rondom het Ilhéu da Cal 
en Ilhéu de Cima. Daarnaast is het gebied 
waar het schip “Madeirense” tot zinken is 
gebracht ook uitgeroepen tot zeereservaat. De 
Ilhéus hebben een typische kustvegetatie, met 
belangrijke vertegenwoordigers van de kustflora 
van Macaronesië. Ook de maritieme fauna is 
overvloedig en divers en deze plek is daarom een 
uitgelezen duiklocatie.

i
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Natuurlijke zwembaden van Salemas
Het strand van Salemas ligt in het gebied van Porto das 
Salemas, een kleine maar schitterende baai. In dit gebied 
met een buitengewone schoonheid liggen natuurlijke 
zwempoelen die zeker een bezoek waard zijn.

Strand van Calheta 
Het strand van Calheta is gelegen in het zuidwesten van 
Porto Santo, de plaats waar het lange strand eindigt en 
daarom rotsachtiger is. Vanaf dit strand kunt u genieten 
van een mooi uitzicht over eilandjes  da Cal.
Het zand van dit strand heeft therapeutische 
eigenschappen en het warme water biedt bezoekers 
optimale omstandigheden voor ontspanning. Dit strand is 
dankzij haar ligging iets meer privé. Er zijn kleedruimtes 
en sanitaire voorzieningen. 

Strand Cabeço da Ponta
Strand van Cabeço da Ponta is gelegen op een 
afstand van 4 km van het centrum van Vila Baleira 
en wordt vooral bezocht door toeristen die de 
therapeutische effecten van het zand kennen.
Dit strand ligt op een plek met grote hotels, 
zodat u kunt genieten van uitstekende 

overnachtingsmogelijkheden en verschillende 
recreatieve activiteiten. Strand van Cabeço heeft 
geen openbare parkeermogelijkheden. Faciliteiten 
die ter beschikking staan van de gebruikers zijn een 
strandwacht, reddingsboot en een eerstehulppost.

Strand van Fontinha 
Het strand van Fontinha begint aan de oude kade (“Cais 
Velho”) en eindigt in het westen, bij het hotel Torre Praia, 
waar het grenst aan het strand Pedras Pretas.
Dit strand wordt het veel bezocht door de lokale 
bevolking en bezoekers, die onder de indruk zijn van 
het aantal zonuren en de schoonheid van het gebied. 
Het fijne zand heeft therapeutische effecten die 
wetenschappelijk bewezen zijn en aangewezen zijn 
voor de behandeling van reumatische en orthopedische 
problemen. Dit strand voert de Blauwe Vlag.
Het Strand van Fontinha beschikt over een 
parkeerterrein, wc’s, kleedruimtes, kluisjes, restaurant, 
parasols, ligstoelen en een eerstehulppost.

Strand Pedras Pretas
Dit “strand met de zwarte stenen” wordt veel door fami-
lies en buurtbewoners bezocht.
Dit strand ligt in het gebied waaraan dit strand zijn naam 
te danken heeft. Bezoekers zijn al snel onder de indruk 
van de schoonheid en de temperatuur van het zeewater.
In Strand van Pedras Pretas is een strandwacht, een 
eerstehulppost, een bar en een klein terras waar een 
douche geïmproviseerd is.

Stranden en 
zwembaden
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Strand Ribeiro Cochinho
Het Strand van Ribeiro Cochinho is een rustig 
strand in de buurt van het hotel Vila Baleira.

Strand van Ribeiro Salgado
Het strand van Ribeiro Salgado ligt 
tegenover het Hotel Pestana Porto Santo. De 
therapeutische kwaliteiten van het zand zijn 
bijzonder aanbevolen voor reumatische en 
orthopedische aandoeningen. Het strand van 
Ribeiro Salgado heeft een lengte van ongeveer 
100 meter. Dit strand is toegankelijk met een 
houten trap die tevens een verbinding vormt 
tussen het strand en de tuinen van het hotel.
Op dit strand zijn verschillende faciliteiten over 
de duinen heen gebouwd, zoals wc’s, een bar 
en een terras met schitterend uitzicht over de 
Atlantische oceaan.

Strand van Cotrim
Het strand van Cotrim ligt in Porto dos Frades, 
aan de noordkust van het eiland Porto Santo. 
Het is een rustig gebied met een verlaten 
strand met kristalhelder water en een prachtig 
landschap dat geërodeerd is door zee en wind. 
Hier vindt u de resten van een oude zoutfabriek, 
zoals een oven en oude zoutvelden. Beschikt 
niet over strandwachten.
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Actief 
toerisme
Porto Santo beschikt over verschillende 
mogelijkheden om u tijdens uw vakantie actief 
in beweging te houden. Golfen, watersporten, 
duiken, sportvissen of gewoon een mooie 
wandeling, er is aan keuze geen gebrek en 
iedereen zal hier iets naar zijn of haar gading 
vinden.

Golfbaan van Porto Santo
Deze golfbaan is een project van de vroegere 
wereldkampioen Severiano “Seve” Ballesteros 
en ingewijd in 2004. De baan heeft een circuit 
met 18 holes met par 72, een andere baan 
met 9 holes met par 3, een ‘Pitch and Putt’, die 
gemakkelijk in een uur doorlopen kan worden. De 
golfbaan bestrijkt een enorm gebied en biedt de 
spelers een spectaculair uitzicht over de zuid- en 
noordkust van het eiland. 
Sítio das Marinhas 
Telefoon: (+351) 291 983 778  
www.portosantogolfe.com   
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Jachthaven van Porto Santo 
Het eiland Porto Santo, op een afstand van 40 zeemijl 
vanaf het eiland Madeira, heeft een jachthaven 
(“marina”) en een scheepswerf in het midden van de 
schuilhaven van Porto Santo, op ongeveer 3 km van 
het centrum van de stad. De jachthaven heeft een 
capaciteit van 140 ligplaatsen aan drijvende steigers. 
Alle afmeerplekken zijn uitgerust met een systeem 
voor de levering van water en elektriciteit. De haven 
beschikt over kleedruimtes, sanitaire voorzieningen, 
wasmachines, kantoor, receptie en voorzieningen voor 
de reparatie van schepen.
Marina do Porto Santo — Vila Baleira 
Estrada Jorge Moura Caldeira de Freitas 
Telefoon: (+351) 291 980 180 
www.apram.pt

Sportvissen 
Porto Santo heeft een internationale reputatie hoog 
te houden als het gaat om diepzeevissen. Gezien de 
overvloed en de kwaliteit van de verschillende tonijn-
soorten, zijn deze eilanden een ideale plek voor het 
vissen van enorme zwaardvissen met een gewicht van 
meer dan 500 kg. 

Duiken
Porto Santo wordt al sinds lange tijd bezocht door 
duikliefhebbers, dankzij het schone en heldere water 
dat ook nog eens een aangename temperatuur heeft. 
De populairste duiklocatie bevindt zich ten zuiden van 

de schuilhaven, waar in 2000 het schip “Madeirense” 
tot zinken is gebracht. Deze veerdienst verbond 
tientallen jaren de eilanden Porto Santo en Madeira, 
maar is nu en uitstekende attractie voor de liefhebbers 
van deze avontuurlijke sport. Op bijna twee zeemijl 
van het schip “Madeirense” en op 30 meter diepte 
werd in juli 2016 een Portugees marineschip tot zinken 
gebracht, het korvet ‘General Pereira d’ Eça’, om 
op die manier een kunstmatig rif te vormen en meer 
duikliefhebbers aan te trekken.  

Watersportvereniging van Porto Santo 
Deze vereniging is opgericht in 1982 en is gewijd aan 
verschillende watersporten zoals zeilen en kanovaren. 
Zo nu en dan worden er roeiwedstrijden georganiseerd.
Kayak, zeilen, zwemmen en peddelsurfen (SUP) zijn 
slechts enkele van de activiteiten die deze vereniging 
organiseert.

Stand Up Paddle
Stand Up Paddle (ook wel peddelsurfen of SUP 
genoemd) is een ontspannende watersportervaring die 
u de mogelijkheid biedt te genieten van het prachtige 
landschap. Als er wind is, kunt u ook windsurf of kitesurf 
beoefenen.

Tennis 
Op het eiland Porto Santo is een uitstekend complex 
met tennisbanen. Dit complex is gelegen bij Campo 
de Baixo, in de buurt van de golfbaan, en beschikt i
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over alle voorzieningen voor het organiseren 
van grote wedstrijden. Het bestaat uit een 
stadion, met plaats voor 1000 personen, 
vijf secundaire velden en nog eens twee 
paddlevelden.  
Geopend: elke dag van 10:00 tot 13:00 uur 
en van 15:00 tot 20:00 uur.
Porto Santo Ténis — Campo de Baixo 
Telefoon: (+351) 291 983 274 
E-mail:  
mjose@sociedadesdesenvolvimento.com 

Overige activiteiten
Een andere optie is een ritje met een jeep 
of terreinvoertuig, waarbij u op avontuur 
gaat in het binnenland van Porto Santo. 
Ook zijn er goede mogelijkheden voor het 
beoefenen van deltavliegen of parapente, 
met uitstekende opties om op te stijgen van 
de bergtoppen of te landen op het strand. Het 
goudgele strand en het doorzichtige blauw 
van de zee maken een sportieve vlucht 
aantrekkelijk voor iedereen. Porto Santo is 
weinig bergachtig. Daarom is ook fietsen een 
populaire optie om het eiland te verkennen. 
Huur een fiets en ontdek de magische 
uithoekjes van dit eiland.
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Kapel van Espírito Santo 
Deze “Heilige Geestkapel” is gelegen aan de Campo de 
Baixo en dateert van de 17de eeuw. De kapel werd in de 
eerste decennia van de 19de eeuw hersteld. De kapel is 
gebouwd in de maniërismestijl met een eenvoudige gevel 
en een klokkentoren. In het interieur hangen Vlaamse 
schilderijen uit de 16de eeuw, met als motief het Laatste 
Avondmaal. 
 
Kapel van São Pedro 
De kapel van São Pedro ligt ook aan de Campo de 
Baixo. De kapel is in de 17de eeuw gebouwd in barokke 
en maniërismestijl. In het interieur valt het barokke 
altaar in verguld houtsnijwerk op, en het dak van de 
koorafsluiting, gemaakt van een pseudogewelf met 
decoratief schilderwerk. 
 
Fort van São José
Het oude fort van São José ligt in het hoge deel van de 
stad en wordt gevormd door een lijn met 8 kleine ijzeren 
kanonnen die in vroeger tijden dienden om het eiland te 
beschermen. Het oorspronkelijke bouwplan van het begin 
van de 17de eeuw heeft in de loop van de tijd sterke 
veranderingen ondergaan. 
 
Gemeentepaleis
Dit gebouw in het centrum van de stad, ook wel “Casa 
Comunal” genoemd, is bijzonder omdat het vroeger een 
gevangenis was. De oorsprong van dit gebouw ligt in de 

Kerk van Nossa Senhora da Piedade
Een van de belangrijkste monumenten van Porto Santo 
is de parochiekerk. Deze wordt ook wel de kerk da Nossa 
Senhora da Piedade genoemd en ligt aan de Largo do 
Pelourinho, midden in de stad.
Deze kerk is verschillende keren in de brand gestoken 
door piraten en kapers die hier aan land kwamen. In het 
interieur staat een schitterend altaar en enkele doeken 
van de hand van Martim Conrado en Max Romer. 
De schoonheid van deze werken trekt de aandacht 
van alle bezoekers. Het feest van Nossa Senhora da 
Piedade wordt eind augustus gevierd, ondermeer met 
traditionele muziek en fanfares. Ook kunt u hier de lokale 
gastronomie uitproberen. 
 
Kapel Nossa Senhora da Graça 
Deze hermitage is een van de oudste religieuze tempels 
in Porto Santo en werd gebouwd vóór 1533. De kapel 
werd verwoest in 1812 maar herbouwd in 1951. De 
kapel is sterk verbonden aan de geschiedenis van het 
eiland, omdat hier bewoners toevlucht zochten om te 
ontsnappen aan de piraten.

Musea en 
monumenten
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16de eeuw, hoewel het in de loop van de tijd sterk 
gerenoveerd is. 
 
Monument der ontdekkingen
Dit monument, in de volksmond vaak de “Pau de 
Sabão” genoemd (“de zeeppaal”) bestaat uit een 
indrukwekkende rechthoekige zuil. Aan elke zijde 
van de zuil staat een reliëf dat gerelateerd is aan 
de ontdekkingsreizen, uit de tijd van Hendrik de 
Zeevaarder. Het Monument der ontdekkingen, 
onthuld in 1960 en van de hand van António 
Aragão, is geplaatst op de Alameda do Infante. De 
promenade van Porto Santo begint precies op het 
“plein der ontdekkingen”,. 
 
Museum Columbushuis 
Het Columbushuis is gevestigd in twee panden. 
Het oudste pand is gebouwd in het begin van 
de 16de eeuw. Uit die tijd stammen twee ramen 
met een gotisch profiel. Het huis heeft twee 
verdiepingen. Op de begane grond is een winkel 
en een tijdelijke expositieruimte, op de eerste 
verdieping zijn drie themazalen. De eerste zaal 
is gewijd aan de Portugese maritieme expansie. 
Hier wordt binnen deze context de strategische 
ligging van het eiland getoond. De tweede zaal 
toont elementen gerelateerd aan het belang van 
de Spaanse kroon in de wereldwijde expansie, 
en als financier van de expeditie van Cristoffel 
Columbus in 1492. De derde zaal is gewijd aan i
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door C. Bielmaer, gedateerd 1953). Eervolle 
onderscheidingen die zijn toegewezen aan Jorge 
Brum do Canto zijn een insigne in de graad van 
Grootkruis in de orde van Infante D. Henrique, 
posthuum toegekend (op 9 juni 1994) en een insigne 
in de graad van Officier in de militaire orde van 
Sant’Iago da Espada (10 maart 1967). Ten slotte is 
er ook een gipsen buste van Jorge Brum do Canto 
(meesterproef van de beeldhouwer Júlio de Sousa), 
divers cinematografisch materiaal, foto’s en prijzen.
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira 
9400-162 Porto Santo 
 
OVERIG 
 
Centrum voor kunstnijverheid 
Dit centrum dat gelegen is tussen de Jardim Infante 
D. Henrique en de Praça do Barqueiro, naast de 
stadskade, houdt zich bezig met de bevordering 
en vermarkting van kunstnijverheidsproducten uit 
de archipel. Vermeldenswaardige producten zijn 
strooien hoede, manden van riet, aardewerk en 
kleine souvenirs, gemaakt van schelpen.
Av. Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior 
Telefoon: (+351) 291 985 244 
 
Cultureel congrescentrum van Porto Santo 
Het centrum, gelegen in het hart van Vila Baleira, 
beschikt over een moderne infrastructuur 
waar congressen, muzikale optredens en 

het Nederlandse koloniale rijk. Hier wordt een deel 
van de buit van het VOC-retourschip “Slot ter Hooge” 
tentoongesteld. Dit schip verging in 1724 ten noorden 
van het eiland Porto Santo. Toegang tegen betaling. 
Geopend: dinsdag tot zondag. Gesloten op maandag en 
feestdagen.
Wintertijd van 10:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 17:30 
uur. Zondag van 10:00 tot 13:00 uur. 
Zomertijd van 10:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 19:00 
uur. Zondag van 10:00 tot 13:00 uur. 
Travessa da Sacristia, 2 
9400-176 Porto Santo 
Telefoon: (+351) 291 983 405 
E-mail: casacolombo.drac@gov-madeira.pt   
www.museucolombo-portosanto.com 

Jorge Brum do Canto -museum
Dit museum is geopend op 2 juli 2016 en bevindt 
zich in het centrum van de stad Vila Baleira, op het 
eiland Porto Santo. Het museum ontstond dankzij 
de donatie van verschillende voorwerpen (66 stuks) 
en een documentenarchief (268 documenten, 2651 
documentatiestukken), gerelateerd aan leven en 
werk van de Portugese filmregisseur/acteur Jorge 
Brum do Canto, sterke geworteld in de archipels van 
Madeira en de Azoren. Dit betreft onder andere een 
portret van Dr. Luiz Henriques, eerste directeur van 
de medisch/chirurgische school van Madeira uit de 
19de eeuw en een portret van Jorge Brum do Canto 
“in de rol van Mouzinho in de film Chaimite” (gemaakt 
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toeristen 
informatiecentrum
Toeristisch informatiebureau Porto Santo   
Geopend: maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur, 
op zaterdag tussen 10:00 en 12:30 uur.
Centro de Artesanato
Av. Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior
9400-171 Porto Santo 
Telefoon: (+351) 291 985 244 i

bioscoopvoorstellingen gehouden kunnen worden.
Het cultureel centrum heeft een auditorium met ruimte 
voor 300 personen, een expositieruimte, zalen voor 
presentaties, vergaderingen en workshops, met een 
bar en multifunctionele faciliteiten. Ook is er een 
winkelgebied en een parkeerplaats voor auto’s. 
Geopend: maandag tot vrijdag tussen 9:00 en 12:30 
uur en tussen 14:00 en 17:30 uur.
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira 
9400-162 Funchal 
Telefoon: (+351) 291 980 600 
E-mail: geral@sociedadesdesenvolvimento.com
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Nuttige 
informatie
Nuttige informatie voor het plannen van uw reis naar 
de Madeira-archipel, benodigde officiële documen-
ten, douaneformaliteiten en voorzorgen voor uw 
gezondheid.

Luchtverbindingen  
Op de archipel Madeira zijn twee luchthavens: de 
ene ligt op Porto Santo, de ander is de internationale 
luchthaven van Madeira op het eiland Madeira, met 
internationale verbindingen en een groot aantal bes-
temmingen. Dagelijkse vluchten tussen Lissabon en 
Funchal duren 1 uur en 25 minuten, de vlucht tussen 
de eilanden duurt slechts een kwartier. Kijk voor meer 
informatie op http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/
como-chegar/viajar-para-a-madeira

Zeeverbindingen  
De havens van Funchal en Porto Santo worden 
druk bezocht door cruiseschepen en dienen als 
aankomst- en vertrekpunt voor schepen van en naar 
deze eilanden. De dagelijkse veerdienst tussen de 
eilanden duurt ongeveer 21/2 uur. Op deze veerdienst 
worden ook goederen en auto’s vervoerd. Kijk voor 
meer informatie op http://www.visitportosanto.pt/

pt-pt/como-se-deslocar/como-se-deslocar/
porto-santo/transportes/ligacoes-maritimas 
 
Internationale cruisterminal van Porto do 
Funchal 
Op een kwartiertje lopen van het centrum van 
de stad ligt een nieuwe infrastructuur die het 
referentiepunt vormt in toeristische cruises 
tussen Madeira en de Canarische archipel, 
Noord-Afrika en de Middellandse Zee. Deze 
cruisehaven is ook een overstaphaven 
voor trans-Atlantische reizen. De dagelijkse 
veerdienst tussen de eilanden duurt ongeveer 
21/2 uur. Op deze veerboot kunnen ook auto’s 
meegenomen worden. 
 
Schuilhaven Porto Moniz 
Aan de noordkust ligt de schuilhaven van Porto 
Moniz met een pier van 120 meter lengte en 
zelfs een landingsplaats voor helikopters. 
 
Schuilhaven van Seixal
In de schuilhaven van Seixal kunnen vissersbo-
ten en kleine schepen afmeren. 
 
Handelshaven van Caniçal 
Aan de zuidoostkust ligt de handelshaven van 
Caniçal, de belangrijkste infrastructuur voor het 
in- en uitvoeren van commerciële vracht. Naast 
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een containerkade is er ook een aanlegkade met een 
lengte van 400 meter.

Schuilhaven Machico
In de baai van de stad Machico is een kleine schui-
lhaven gebouwd, waar kleine en middelgrote schepen 
kunnen afmeren. 

Schuilhaven Porto Santo
De schuilhaven Porto Santo heeft alle faciliteiten voor 
het afmeren van grote en kleine schepen. In deze haven 
meert de veerboot ‘Lobo Marinho’ af. Dit schip zorgt 
voor een dagelijkse verbinding tussen het eiland Porto 
Santo en het eiland Madeira. Deze haven is de aanle-
gplaats van cruiseschepen van overal ter wereld die een 
tussenstop maken op Porto Santo. Recreatiejachten 
kunnen aanmeren in de afgeschermde jachthaven van 
Porto Santo. 

Verbindingen over land
Verplaatsingen naar het binnenland van de eilanden is 
eenvoudig door een modern systeem van bussen dat de 
laatste jaren in werking is gesteld. Het eiland Madeira 
beschikt tevens over een goed OV-systeem met re-
gelmatige diensten vanaf Funchal. Bezoekers kunnen 
hiermee vrijwel elk punt van het eiland bereiken.

Busroutes

Funchal
Horários do Funchal e Interurbanos 
Telefoon: (+351) 291 705 555 
www.horariosdofunchal.pt

Oostelijk Madeira
SAM – Sociedade de Automóveis da Madeira  
Telefoon: (+351) 291 201 150 
www.sam.pt

Shuttlebus
Tussen de luchthaven Madeira en de stad Funchal 
bestaat een shuttlebusverbinding. Deze stopt 
op verschillende haltes in de buurt van de grote 
hotels. 
http://www.sam.pt/informacoes-aerobus.html 
Empresa de Automóveis do Caniço 
Telefoon: (+351) 291 222 558 
www.eacl.pt

Westelijk Madeira
Rodoeste
Telefoon: (+351) 291 220 148
www.rodoeste.pt

Taxi’s
Op de luchthavens van Madeira en Porto Santo 
zijn taxistandplaatsen, evenals bij de belangri-
jkste hotels, straten en pleinen van Funchal en i
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kers, dan kan u gevraagd worden bewijs te overleggen 
dat deze artikelen alleen voor persoonlijk gebruik 
vervoerd worden. 

Inentingen en preventieve gezondheidszorg   
Voor uw verblijf op de archipel heeft u geen inentingen 
nodig. Spoedeisende hulp in openbare ziekenhuizen is 
gratis voor inwoners van de Europese Unie. De particu-
liere medische hulpdienst is voorzien op bezoekers met 
andere nationaliteiten. Er zijn 67 gezondheidsposten 
verspreid over het eiland Madeira, en één op Porto 
Santo. In Funchal zijn twee openbare ziekenhuizen. 
 
Apotheken 
Apotheken zijn geopend van maandag tot vrijdag tussen 
9:00 en 13:00 uur en tussen 15:00 en 19:00 uur, zaterdag 
tussen 9:00 en 13:00 uur. Apotheken van dienst zijn altijd 
geopend. 
 
Winkelcentra  
In Funchal zijn verschillende winkelcentra, gelegen in 
verschillende delen van de stad. Er zijn drie grote win-
kelcentra: La Vie (Rua Dr. Brito da Câmara nr. 9); Fórum 
Madeira (Estrada Monumental nr. 390) en Madeira 
Shopping (Caminho de Santa Quitéria, nr. 45). Deze 
centra hebben naast verschillende winkels ook supermar-
kten, parkeerplaatsen en sommige zelfs een bioscoop. 
Films worden in de oorspronkelijke taal getoond.

Vila Baleira en in de overige gemeenten van het eiland 
Madeira. Op werkdagen wordt tussen 21:00 en 6:00 uur 
‘s ochtends, op zaterdag, zon- en feestdagen het hele 
jaar door een opslag berekend van 20% ten opzichte van 
de waarde op de taximeter.
Associação dos Industriais de Táxi da RAM (Vereniging 
van taxichauffeurs van de autonome regio Madeira)
Associação dos Industriais de Táxi da RAM 
Telefoon: (+351) 291 765 760 / 779 
www.aitram.pt

Huurauto’s
Wie liever een auto huurt kan dit doen via een van 
de verschillende verhuurbedrijven op de luchthavens 
van Madeira en Porto Santo, in de steden Funchal en 
Vila Baleira of in de grootste plaatsen op het eiland 
Madeira.
www.visitmadeira.pt/pt-pt/como-se-deslocar/
pesquisa/madeira/transportes/rent-a-car

Officiële documenten 
Bezoekers uit Schengenlanden kunnen zich vrij 
verplaatsen. Als u afkomstig bent uit een ander land, 
moet u identificatie kunnen overleggen. Deze moet 
volgens de Portugese wet bestaan uit een paspoort en 
in enkele gevallen een visum. 

Douaneformaliteiten 
Met betrekking tot de uitvoer van artikelen gelden geen 
beperkingen. Als u echter hoeveelheden vervoerd die 
overmatig lijken in de ogen van de douanemedewer-
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Informatietechnologie
ICT-diensten zijn wijdverspreid en goed ontwikkeld in 
deze regio. De internationale toegangscode van de 
archipel is 00351.

Wifi 
Wi-Fi Madeira stelt in openbare ruimten van de 
verschillende gemeenten in de regio draadloos internet 
beschikbaar. Op de site van Wi-Fi Madeira staat een 
lijst met hotspots. http://www.wifi-madeira.com

Telefoons  
In de belangrijkste straten van de grootste plaatsen 
staan openbare telefooncellen. Enkele telefoons 
accepteren uitsluitend telefoonkaarten. Deze 
zijn verkrijgbaar in cafés, tabakswinkels en in 
postkantoren. Voor het buitenland belt u 00, gevolgd 
door de landcode van het desbetreffende land. 

Tijdzone  
Op de archipel geldt de Greenwichtijdzone en zomer-
tijd. Klokken worden een uur naar voren gezet op de 
laatste zondag van maart en een uur achteruit gezet op 
de laatste zondag van oktober, evenals in de rest van de 
Europese Unie. 
 
Water en elektriciteit
De netspanning op de archipel is 220 V. 
Op het eiland Madeira is water rijkelijk aanwezig, 
drinkbaar en van een uitstekende kwaliteit.
Op het eiland Porto Santo wordt het water ontzilt.

Banken en winkels  
Banken zijn geopend tussen 8:30 en 15:00 uur, 
tussen maandag en vrijdag. 
Wisselkantoren zijn elke dag geopend tussen 
9:00 en 13:00 uur en tussen 14:00 en 19:00 uur, 
met uitzondering van zaterdag waarop ze tussen 
9:00 en 19:00 geopend zijn.

Politie  
Als u hulp nodig heeft van de politie, kunt u 112 
bellen. Politiebureaus in Funchal hebben een 
afdeling gevonden voorwerpen.  
(Rua da Infância, 28 | Telefoon: (+351) 291 208 200). 

Veiligheid    
Vakantie vieren op de eilanden van deze 
archipel is veilig. Neem wel enkele minimale 
voorzorgsmaatregelen in acht en blijf nadenken, 
dan is het zeer onwaarschijnlijk dat u problemen 
tegenkomt. De meeste hotels beschikken over 
kluisjes of een plek waar u waardevolle artikelen 
in bewaring kunt geven. 

Brandweer 
Bel bij brand de gemeentelijke brandweer van Funchal 
(Bombeiros Municipais) (Telefoon: +351 291 200 930)  
of de vrijwillige brandweer (Bombeiros 
Voluntários). (Telefoon: +351 291 229 115).

161



• Informeer altijd iemand over het traject dat u wilt 
volgen en hoe laat u aan denkt te komen.
• Controleer de wandeltijd en zorg dat u binnen bent 
voordat het donker is.
• Neem iets te eten en reservewater mee.
• Draag kleding en schoeisel dat geschikt is voor 
bergwandelingen.
• Gebruik zonnebrandcrème.
• Neem indien mogelijk een mobiele telefoon mee.
• Ga bij regen of hard wind niet wandelen of, als u overval-
len wordt door slecht weer, keer terug over dezelfde weg.
• Neem geen risico’s.

Noodgevallen:  

112

Burgerbescherming: 

(+351) 291 700 112

Gedragsregels en veiligheid tijdens wandelingen 
langs levadas en bergpaden
De meeste trajecten liggen in bergachtige gebieden, 
midden in de natuur. Daarom is het erg belangrijk dat 
u goede voorbereidingen treft voordat u een wande-
ling begint, zodat u uw eigen veiligheid niet in gevaar 
brengt. Hieronder willen we enkele afspraken maken 
voor als u gaat wandelen:
• Blijf op het pad.
• Maak geen lawaai en verstoor de natuur niet.
• Pluk en beschadig geen planten.
• Verstoor de dieren niet.
• Gooi geen afval in de natuur.
• Maak geen vuur.
• Laat, als u rookt, geen peuken achter. Bewaar ze 
en gooi ze in een afvalbak.
• Maak de richtingaanwijzers en signaleringsborden 
niet kapot. Deze zijn er voor uw eigen veiligheid.
• Ga niet alleen wandelen.
• Zoek eerst actuele informatie over het traject en 
neem een zaklantaarn mee.

Nuttige 
telefoonnummers

Wandel
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Direção Regional do Turismo
Av. Arriaga, 18, 9004-519
Funchal - Madeira

T: +351 291 211 900 
F: +351 291 232 151
www.visitmadeira.pt
info.srtc@madeira.gov.pt


