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 SITES OFICIAIS:  

 www.visitmadeira.pt/ 
 

 madeiraallyear.com 
 

 www.exploremadeira.pt/ 

 

 SOCIAL MEDIA 

 

 http://www.flickr.com/photos/apmadeirapt  
 

 http://issuu.com/apmadeirapt  
 

 https://www.facebook.com/visitmadeiraofficial 
 

 https://www.instagram.com/visitmadeira/ 
 

 http://www.youtube.com/user/APMadeiraPT 
 
 
 
 

 VÍDEOS 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=jl27i05_lb8 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=1mFJv2zyYg8 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=h7er7ibUTZQ 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=ROI39w4S-jY 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=DBmoBncBwtE 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=e7ISQv9tpTY 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=IKwuF2QK8MU 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=2_J1HGGo5k0 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=JeeZSqVMLmA 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=Y-KgcCkwhtM 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=DafWx-Davn0 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=doLDNWdSH28 
 

 
 

 LOGOTIPOS 

 

MAR 

NATUREZA 

LIFESTYLE 

PORTO SANTO 

Descubra a madeira 30 SEG 

2 MIN 

2 MIN 

2 MIN 

30 SEG 

30 SEG 

30 SEG 

30 SEG 

30 SEG 

30 SEG 

30 SEG 

30 SEG 

http://www.visitmadeira.pt/
http://www.exploremadeira.pt/
http://www.flickr.com/photos/apmadeirapt
http://issuu.com/apmadeirapt
https://www.facebook.com/visitmadeiraofficial/?fref=ts
http://www.youtube.com/user/APMadeiraPT
https://www.youtube.com/watch?v=jl27i05_lb8
https://www.youtube.com/watch?v=1mFJv2zyYg8
https://www.youtube.com/watch?v=ROI39w4S-jY
https://www.youtube.com/watch?v=DBmoBncBwtE
https://www.youtube.com/watch?v=IKwuF2QK8MU
https://www.youtube.com/watch?v=2_J1HGGo5k0
https://www.youtube.com/watch?v=JeeZSqVMLmA
https://www.youtube.com/watch?v=Y-KgcCkwhtM
https://www.youtube.com/watch?v=DafWx-Davn0
https://www.youtube.com/watch?v=doLDNWdSH28
https://drive.google.com/open?id=0B1_VZRqT4_apQ084cWpNaEtZRVk
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 QUEM SOMOS 

Somos paisagens deslumbrantes, florestas densas, verdejantes, montanhas vulcânicas, jardins 

com flores de cores exuberantes, sabor a maracujá e mergulhos no mar azul do Atlântico.  

Somos o destino para os que vêm à procura de um céu mais azul e de um sol mais brilhante, 

somos carinho e sorrisos, uma hospitalidade exemplar que inspira a tranquilidade e segurança. 

Somos um Arquipélago Português que compreende 4 grupos de ilhas: Madeira, Porto Santo, 

Desertas e Selvagens, e apenas as duas maiores ilhas (Madeira e Porto Santo) são habitadas. As 

outras ilhas, Desertas e Selvagens são reservas naturais e fazem jus ao nome que lhes foi 

atribuído.  

 

 

 ONDE ESTAMOS 

Estamos situados a aproximadamente 1000 km do continente europeu e a apenas 500 km do 
continente africano, esta cadeia de ilhas oferece muito para fazer. 
A ilha da Madeira apresenta uma área de 741 km2, 57 km de comprimento e 22 km de largura. 
A ilha do Porto Santo apresenta uma área de 42,48 km², com 11 km de comprimento e 6 km de 
largura.  

 

 CLIMA 
 

A posição geográfica e a orografia montanhosa da Ilha da Madeira possibilitam o espantoso 
clima ameno, que se faz sentir entre os 25° C no verão e os 17° C no inverno, com temperaturas 
médias muito suaves e uma humidade moderada. 
O clima da ilha do Porto Santo é seco e estável, com pouca variação térmica entre as diferentes 
estações, pelo que é normal fazer praia durante todo o ano.  
 

Fotos 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B1_VZRqT4_apbzQyZEVRWkNYa1E?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1_VZRqT4_apbzQyZEVRWkNYa1E?usp=sharing
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 COMO CHEGAR 

A forma mais prática e comum é vir de avião e aterrar no aeroporto, onde os voos internacionais 
são frequentes e acessíveis a partir de qualquer grande cidade europeia, em viagens que nunca 
se tornam muito longas, durando, em média, cerca de 3h/4h. Do continente português a viagem 
não dura mais do que 2h, o que faz do Arquipélago, um destino de fácil acesso. 
 
Outra forma, um pouco mais aventureira implica apanhar um barco e atracar no Porto do 
Funchal ou do Porto Santo, que faz parte da rota dos grandes navios de cruzeiro, podendo desta 
maneira, chegar sempre a bordo de um destes gigantes dos mares. 
 

 

 PRÉMIOS E DISTINÇÕES 

As ilhas da Madeira e do Porto Santo são reconhecidas nacional e internacionalmente como um 

local muito especial para passar umas férias memoráveis. As suas potencialidades e qualidades 

turísticas são reforçadas pelos galardões de renome atribuídos ao Destino Madeira ao longo dos 

anos. 

Nos anos de 2013, 2014 e 2016 a Madeira venceu o prémio de Melhor Destino Insular da Europa, 

atribuído pelos World Travel Awards. 

No ano de 2015 foi distinguida pela mesma entidade, como o Melhor Destino Insular do Mundo. 

Ainda em 2015, a Madeira foi galardoada a 6ª melhor ilha do mundo para passar férias, uma 

votação divulgada pelo maior site de viagens do mundo – TripAdvisor - Travelers’ Choice Awards. 

Este resultado é baseado na opinião de milhares de turistas de todo o mundo. Esta mesma 

entidade, distinguiu o Funchal entre as melhores cidades europeias, ocupando a 6ª posição no 

top 10 dos “ Melhores Destinos em alta da Europa”.  

Dísticos 

  

http://www.anam.pt/chegadas-madeira
https://drive.google.com/open?id=0B1_VZRqT4_apdEFRN0YwM0hmX3c
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A Madeira orgulha-se de apresentar uma vasta lista de eventos, da mais diversa natureza. Aqui 

é possível desfrutar de toda esta panóplia de oferta cultural, desportiva, recreativa e popular, 

não faltando oportunidades para se distrair. Ao longo de todo o ano existem várias celebrações 

e um vasto calendário de animação a decorrer.  

 

 

Os principais eventos deste calendário são: 

 

 

 FESTAS DE CARNAVAL (fevereiro/março):  

Durante o Carnaval de é possível escapar um pouco à realidade assumindo uma outra identidade 
por um dia, por exemplo, mascarando-se ou até mesmo participando nos cortejos que decorrem 
na ilha da Madeira. No sábado, tem a oportunidade de assistir ou participar no famoso e mais 
conhecido Cortejo Alegórico, onde várias trupes desfilam, exibindo vestimentas carnavalescas, 
em tom de muita alegria. Na terça-feira de carnaval, existe a possibilidade de se juntar aos 
populares e sentir a diversão do tradicional Cortejo Trapalhão, combinando a criatividade com 
o constante entusiasmo que se fazem sentir durante esta época. 
 

Fotos 
 

 

 FESTA DA FLOR (abril/maio): 

Nesta altura, celebrando a primavera e o exuberante florescer típico da época, que é ainda mais 
intenso pelo seu clima subtropical, o arquipélago torna-se palco de um sumptuoso espetáculo, 
a Festa da Flor. Na cidade do Funchal, dezenas de carros alegóricos, enfeitados com uma 
multiplicidade de flores, algumas características da ilha, desfilam pela Avenida deixando no ar 
suaves perfumes. Os artistas madeirenses dedicam-se à construção de tapetes florais expostos 
pelas ruas, promovem-se concursos de decoração de montras e inúmeras atuações de música 
tradicional. Há sempre muita animação e diversão para celebrar esta época, que é tão 
emblemática da ilha. Para além disso, nesta altura, é possível sentir-se o clima de festa e a 
presença das flores um pouco por toda a ilha. 
 

Fotos 

 

 

 

EVENTOS INESQUECÍVEIS 
 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apdkZKUG5RQTN5ZzA&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apQlJUQ000bTA5bjg&usp=sharing
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 FESTIVAL DO ATLÂNTICO (junho) 

 

O Festival do Atlântico é o evento que marca o início da época de Verão na Madeira. Consiste 

num conjunto de espetáculos piromusicais que decorrem nos quatro sábados consecutivos do 

mês de junho. Este evento junta o fogo-de-artifício e a música, tornando-se numa agradável 

experiência para visitantes e residentes. Aprecie estes espetáculos junto ao mar, na agradável 

cidade do Funchal. 

Fotos 

 

 

 FESTA DO VINHO (agosto/setembro) 

 

Nos finais do mês de agosto, início do mês de setembro, descubra alguns dos segredos do Vinho 

Madeira, participando nas celebrações e atividades que decorrem durante a Festa do Vinho. A 

apanha da uva é uma das experiências a não perder, sendo até mesmo possível participar, 

fazendo parte da mesma. Aqui, encontra-se a oportunidade ideal para provar este afamado 

vinho que faz as delícias de muitos, e deslumbra muitos outros. 

Fotos 

 

 

 FESTIVAL COLOMBO (setembro, na ilha do Porto Santo) 

 

O Porto Santo recebe em setembro o Festival Colombo, uma autêntica recriação da história do 
quotidiano quinhentista, na época marcada pela passagem de Colombo na Ilha. Entre o vasto 
programa de festividades salientam-se vários concertos musicais, um mercado quinhentista, 
danças exóticas, jogos, animação de rua, exposições, cortejos… A animação é uma garantia e o 
alvoroço é constante. Os motivos são muitos para juntar-se a esta festa e deixar-se encantar 
pelos costumes característicos desta época. 

Fotos 

 

 

 FESTIVAL DA NATUREZA (outubro) 

 

O mais recente evento do calendário turístico anual tem como intuito inspirar os visitantes mais 
ativos a explorar a natureza em todos os seus aspetos. Tanto na serra, como no ar ou no mar as 
opções são mais que muitas e todos podem experienciar atividades num leque de oferta variado 
incluindo caminhadas, parapente, vela e muito mais. 

Fotos 

 

 

 FESTAS DE NATAL E FIM-DO-ANO (dezembro) 

 

O mês de dezembro na Madeira é marcado por um enorme conjunto de festividades. As 
decorações natalícias, a animação nas ruas, o clima de festa e o espetacular fogo-de-artifício, 
fazem, desta época, um dos momentos mais marcantes na Região. Porque não vivenciar as 
tradições e cultura madeirenses, juntar-se à diversão e alegria dos habitantes locais e presenciar 
o grandioso espetáculo pirotécnico, reconhecido oficialmente pelo livro de Recordes do Guiness 
como um dos maiores do mundo? É sem dúvida uma experiência a não perder! 

Fotos 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apTzdOOUFWZl9Fd00&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apWHdJUTBiVThNSFk&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apUVZrVUs3MHdDcVU&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apMjNxS2xvV1Awdlk&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apeHUwMmp2dDJHN2c&usp=sharing
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A Madeira recebe cada visitante de braços abertos e oferece momentos únicos que deixam 
qualquer um com o coração cheio. Mais do que uma viagem, uma coleção de memórias. 
 
 

 ALOJAMENTO 

 

A oferta de alojamento na Madeira é vasta e tem grande qualidade. As opções vão desde o 
requinte da hotelaria tradicional, passando por hotéis mais modernos e pela simpática 
hospitalidade das casas de turismo rural, que permitem um contato estreito com a natureza, até 
às tradicionais quintas madeirenses, que apresentam uma rica herança cultural. 
As unidades hoteleiras do Arquipélago da Madeira são reconhecidas pela sua qualidade, pelo 
profissionalismo e a pela simpatia de todos os que estão envolvidos, prestando um serviço 
singular a quem os visita. 
 

Fotos 
 
 

 SEGURANÇA 
 

Quem viaja nunca pode deixar de ter em conta a segurança. A Ilha da Madeira é um destino 
seguro, ideal para umas férias em família (incluindo crianças e bebé) ou com amigos, onde tudo 
fica pertinho, permitindo que em poucos dias possam ser vividas muitas histórias. Por ser calmo 
e muito tranquilo, este destino é ideal para quem quer relaxar e fugir da rotina. 
 

Fotos 
 
 

 WELLNESS 
 

Haverá algo mais reconfortante do que uma maravilhosa massagem ou terapia depois de 
caminhar na montanha, pelas famosas levadas?  
Na sua maioria, os SPAS encontram-se nos hotéis, e têm excelentes e modernas infraestruturas. 
As equipas e os tratamentos são altamente profissionais, e não raras vezes procuram inspiração 
nos elementos da natureza da ilha, como o mel, o vinho da Madeira ou a própria vegetação. Está 
tudo, mas mesmo tudo, preparado para tornar a visita ao Arquipélago, numa viagem relaxante. 
 

Fotos 
 

LIFESTYLE 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apamY4QXR3STU1S28&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apVDBsalNOT3ZtOTA&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apY2cwY0NsUGotcVU&usp=sharing
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 GASTRONOMIA  

Dada a proximidade com o mar existem excelentes pratos de marisco e de peixe fresco. Lapas 

grelhadas, Bifes de Atum e Filetes de Espada à Madeirense são apenas alguns exemplos das 

iguarias locais. Outro prato irrecusável é a "Espetada" de carne de vaca em espeto de pau-de-

louro, acompanhada de Milho Frito e do típico Bolo-do-Caco com manteiga d’alho. Muito 

procurados são também o cuscuz de fabrico caseiro, a Sopa de Trigo, o pão caseiro amassado 

com batata-doce e a Carne de Vinha-d’alhos. O doce mais típico desta ilha é o tradicional Bolo-

de-Mel, e a bebida mais afamada é a Poncha. Delícias que têm mesmo que se provadas. 

Fotos 

 

 

 VINHO MADEIRA E BORDADOS 
 

Muito típico, mas bem distinto, podendo ser servido como aperitivo ou como digestivo, com os 
seus aromas e de carácter único, o Vinho Madeira, já conquistou adeptos em todo o mundo. É 
um Vinho fortificado com mais de cinco séculos de existência, produzido nas encostas e adegas 
da Região Demarcada da Ilha da Madeira.  
Os bordados da Madeira representam séculos de arte e tradição, com uma qualidade e minúcia 
absolutamente impressionantes. O bordado Madeira ganhou fama internacional, com presença 
em exposições mundiais e uma sinergia recente com o mundo da moda. Os tecidos usados são 
linho, seda, algodão e organdi, e os desenhos nas peças usam padrões tradicionais e modernos. 
No final, após ter sido bordado, este recebe o sele “único” que torna a peça ainda mais singular 
e especial. 

Fotos 
 
 

 FUNCHAL  
 

Situado numa baía banhada pelo oceano Atlântico, na costa sul da ilha da Madeira, o Funchal é 
a capital do arquipélago da Madeira. A Capital Madeirense é plena de história, cosmopolitismo, 
cultura e animação e constitui o maior centro turístico da ilha. O seu nome vem do funcho, uma 
erva bravia que existia em abundância no início do seu povoamento. Em forma de anfiteatro, o 
concelho do Funchal alonga-se por uma encosta que vai desde o nível do mar até aos 1818m de 
altitude, no Pico do Areeiro.  

Fotos 

 
 

 PONTOS DE INTERESSE 

 

o Mercado dos Lavradores 

O Mercado dos Lavradores, um dos marcos da capital da Madeira fica situado 
em pleno núcleo histórico da cidade. As cores, os aromas e a tradição juntam-se 
para brindar e maravilhar os visitantes. Numa combinação de Art Deco e 
Modernismo, este mercado tem o melhor da Ilha para oferecer: as frutas mais 
frescas e exóticas, as belíssimas flores, carne, peixe, vegetais e especiarias de 
origem regional. 

Fotos 
 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apcGlTZmdhdTg4eUk&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apN1pmQkNtZkJkWGc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apRE00TFdyNFdWUm8&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apcnlsTjJScElzVTQ&usp=sharing
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o Carros de Cesto 

 

São uma das atrações mais famosas do Funchal, e são produzidos 
artesanalmente com vimes e madeira. São carros de cesto típicos, conduzidos e 
controlados por dois “carreiros” trajados a preceito, numa viagem diferente e 
alucinante ao longo de uma descida, que marca por ser tão particular. 

Fotos 
 

 
o Zona Velha  

 
Na zona velha da cidade a criatividade está presente durante o ano inteiro, com 
ações de dinamização que a tornaram num palco de oportunidades para sentir 
a cidade. O Projeto das Portas Pintada, por exemplo, foi um convite feito à 
comunidade artística para pintar intervenções nas portas e fachadas dos 
edifícios, convertendo as ruas numa galeria de arte ao ar livre. Para além disso, 
muitos restaurantes e muita diversão noturna fazem com que se viva e sinta de 
uma maneira diferente esta zona da cidade. 

Fotos 
 

 
 

  

https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apVkdxM3lrYmdtdVk&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apcWVmNW1xLWV3TGc&usp=sharing
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O horizonte do Arquipélago não se esgota em si mesmo. É gerador de um momento a sós com 
a natureza, e é uma oportunidade de conhecer em primeira mão toda a beleza, calma e força 
do oceano Atlântico. É um maravilhoso azul que quase se funde com o céu e que oferece a todos 
os visitantes uma experiência deslumbrante com muito para descobrir. 
 
 

 PRAIAS DA MADEIRA  
 

Na Madeira existem várias praias, ao longo de toda a ilha, com águas frescas e cristalinas, que 
são ideais para passar uma tarde em plena descontração, dar um mergulho e sentir a natureza 
em plenitude. Embora muitas já tenham acessos ao mar, construídos para facilitar a entrada na 
água, outras ainda se encontram com pouca intervenção humana, sendo por isso possível ficar 
a conhecer o afamado “calhau” (pedras roladas), que tão bem caracteriza as praias desta ilha. 
Locais assim não precisam de muita explicação. 
 

Fotos 
 
 

 PISCINAS NATURAIS - VULCÂNICAS 
 

As Piscinas Naturais do Porto Moniz e do Seixal são piscinas naturais de água salgada, compostas 
por rochas de origem vulcânica, onde o mar entra naturalmente. Estão situadas na costa norte 
da ilha da Madeira, e têm uma soberba vista sobre o Atlântico e sobre toda a costa. Aqui é 
possível avistar as paisagens verdejantes que se debruçam sobre o mar azul profundo, e assim 
apreciar algo verdadeiramente especial. Estas piscinas são ótimos exemplares da imponência da 
natureza da Madeira. 
 

Fotos 

 

 

 ATIVIDADES NO MAR – TURISMO ATIVO  
 

O clima ameno da Madeira permite a prática de todo o tipo de atividades desportivas e de lazer, 

ao ar livre, em qualquer época do ano. As escolhas são variadas e passam pelas modalidades 

náuticas, num contato pleno com o oceano, dentro de um leque que vai das atividades mais 

relaxantes até aos desportos tradicionais e outros mais radicais.  

 

MAR 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apU2IxbVVyVzNJcWs&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apQ2xidTJQMmNJZTQ&usp=sharing
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o Surf e Windsurf 

 

Para os amantes de Surf que gostam de apanhar grandes ondas, a Madeira é 
cada vez mais um destino a ter em conta, com alguns dos melhores “spots” do 
mundo e quem o diz são os surfistas internacionais, que chegam a apontar a ilha 
como o Havai do Atlântico. Por outro lado, o mar mais calmo do litoral sul da 
ilha, com melhores acessos ao mar, ondulação reduzida e a força do vento 
constante fazem da ilha um local propício à prática do windsurf. 
 

Fotos 
 
 

o Stand up paddle 

 

A sua prática permite que o visitante se sinta em forma enquanto tranquiliza a 
mente, ao sabor das ondas e da beleza da costa. Estas razões fazem com que a 
Madeira seja o palco ideal para a modalidade, pois apresenta paisagens únicas 
junto à linha costeira. A Madeira é um excelente local para praticar este 
desporto, sozinho ou em família, sentindo o melhor da natureza, de corpo e 
alma. 
 

Fotos 
 
 

o Observação de cetáceos e Passeios de barco 

 

Com um fundo do mar com mais de 3000 metros de profundidade, a costa da 

Madeira é a casa de uma fauna riquíssima pronta a ser descoberta. Aqui, um 

passeio de barco oferece-lhe sempre muitas surpresas sendo possível cruzar-se 

com uma baleia ou um simpático grupo de golfinhos. Desta maneira, pode ainda 

relaxar e fazer um dia de praia no meio do oceano Atlântico. 

Fotos 

 

 

o Mergulho e Snorkling 

 

Com excelentes condições de visibilidade, um navio afundado e transformado 
em recife de coral e inúmeros animais amigáveis fazem deste imersivo “mundo 
azul”, uma atração irresistível para qualquer mergulhador. É mesmo como 
entrar num universo à parte, de cores, formas e tesouros que fazem com que 
cada minuto seja uma experiência incomparável. Uma das particularidades 
deste arquipélago é o facto de constituir um corredor para espécies migratórias 
e epipelágicas e para além disso, tem as reservas marinhas mais antigas do país. 
Aqui coexistem espécies de origem temperada e tropical, bem como espécies 
com afinidade continental, dando lugar a fenómenos ecológicos muito especiais 
e interessantes. A temperatura da água (17-24ºC) e um clima amenos, ao longo 
de todo o ano, tornam esta experiência muito convidativa. 
 

Fotos 
 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apN3JZZE43Y2ZvMEE&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apOFJPeEhiVU5jRDg&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apNUlUdnlBUjNEekU&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apM0pjd2FJOWViT1U&usp=sharing
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o Canoagem 

 

A canoagem na Ilha da Madeira é divertida e emocionante, apesar de não 
existirem rios ou lagos, existe uma superfície enorme de mar tranquilo a atrair 
praticantes desta modalidade. Mesmo como principiante tem a possibilidade a 
de contratar um guia que o leve a passear de forma segura. 
 

Fotos 
 
 

o Pesca Desportiva – Big Game Fishing 
 
Numa zona privilegiada, onde passam rotas migratórias de muitas espécies, 
como o Marlin Azul e o Atum Patudo que se encontram ao largo da ilha, não é 
de admirar que a Madeira seja palco de recordes mundiais nesta modalidade e 
conhecida como um dos melhores locais do mundo para a prática. O Atum 
Branco, o Albacora, o Atum Rabilho, o Tubarão Azul, o Tubarão Martelo, a 
Barracuda, o Bonito, o Cavala-da-índia e o Espadarte são outras das espécies 
que também pode encontrar por aqui. 
 

Fotos 
 

 

  

https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apMVNRVFozU2tabXc&usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=pI7U2D_8SUU
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apUWpSXzBheHo4SU0&usp=sharing
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A Madeira apresenta quadros vivos de cor e movimento tão fabulosos que vão fazê-lo querer 
repetir a visita vezes sem conta. 
Para além disso tem um espaço natural tão diversificado e magnífico onde é possível optar pela 
prática de uma atividade mais calma ou até mesmo despertar a adrenalina com desportos 
radicais.  

 
 

 FLORESTA LAURISSILVA  
 

É na exuberância da paisagem que se encontra um dos maiores atrativos turísticos da ilha da 

Madeira. A floresta indígena da Madeira, a “Laurissilva”, foi reconhecida pela UNESCO, em 1999, 

como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade, e é um dos pontos altos de qualquer viagem 

ao Arquipélago. A Floresta Laurissilva é maioritariamente caraterizada por árvores de grande 

porte, onde é possível apreciar paisagens cheias de cor e movimento, que deslumbram e 

surpreendem, despertando todos os sentidos. 

Fotos 

 
 

 PARQUE NATURAL 
 
O parque Natural da Madeira foi criado em 1982 e está classificado como Reserva Biogenética, 
onde se podem encontrar uma flora e fauna únicas, ocupando cerca de 2/3 do território da ilha. 
Há sempre muito por onde explorar, e é possível visitar as Reservas Naturais das Ilhas Desertas 
e das Ilhas Selvagens, mergulhar nas Reservas Marinhas do Garajau, Sítio da Rocha do Navio e 
ainda na Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo. 
 

Fotos 
 
 

 LEVADAS 

 

As Levadas são canais de irrigação que se podem encontrar na ilha da Madeira. A origem das 

levadas deveu-se à necessidade de trazer grandes quantidades de água das vertentes norte, 

onde esta existe em abundância, para o lado sul da ilha. A sua extensão total é de cerca de 3.000 

km aproximadamente e é possível percorrê-las a pé, acedendo ao coração da ilha, onde o 

visitante deparar-se-á com paisagens de cortar a respiração. Geralmente abertas no solo, 

algumas levadas são “rasgadas” na rocha sobre abismos de centenas de metros de profundidade, 

NATUREZA 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apamtuVU1qWDdOUm8&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apZVVEQnNGZmVodnM&usp=sharing
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outras atravessam montanhas, de norte a sul, através de túneis com centenas de metros de 

comprimento. Nestas levadas é possível desfrutar das melhores vistas e beneficiar da verdadeira 

simbiose entre o ser humano e a Natureza.  
 

Fotos 

 

 JARDINS E PARQUES 
 

A Madeira é conhecida não só pela sua beleza natural, mas também pelos jardins e parques que, 
quase como em tom de exposição e cuidadosamente tratados mostram uma grande diversidade 
de flores, plantas e árvores. Uma visita a estes jardins mostra que é possível ter natureza, bem 
no meio do cosmopolitismo de uma cidade, expondo o resultado da combinação de um clima 
fantástico com os solos férteis da ilha. Uma combinação única de fatores, que os torna 
incrivelmente fascinantes. 
 

Fotos 
 
 

 ATIVIDADES NA NATUREZA 
 
O clima ameno da Madeira e do Porto Santo permite a prática de todo o tipo de atividades 

desportivas e de lazer, ao ar livre, em qualquer época do ano. As escolhas são variadas e passam 

pelas modalidades náuticas, terrestres e aéreas, dentro de um leque que vai das atividades mais 

relaxantes até aos desportos tradicionais e outros mais radicais.   

 
o Canyoning 

 

A Madeira é um verdadeiro santuário de canyoning, com inúmeros percursos 
rodeados por paisagens verdejantes e imponentes. Uma experiência 
incomparável, com muito para oferecer em qualquer estação do ano. Qualquer 
que seja o nível de prática, esta é uma forma radical e inesquecível de conhecer 
o coração da ilha, e pode contar sempre com a ajuda de um guia, que 
acompanha todo o percurso. 
 

Fotos 
 

o Trail 

 

Na Madeira é possível participar em provas que incluem percursos técnicos em 
zonas montanhosas com declives e riachos. Ideal para quem gosta de superar 
os seus limites. Cada percurso é um desafio sem tempo para acabar, com 
cenários fantásticos e surpresas constantes. Todos os anos a Madeira acolhe 
três provas internacionais desta modalidade, composta por diferentes 
percursos e níveis de exigência, com grande afluência de atletas nacionais e 
estrangeiros. Estas são o MIUT – Madeira Island Ultra Trail, o Ultra Sky Marathon 
e o Ecotrail. 
 

Fotos 
 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apakF0bkFVVzRLZDA&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apX19XNU5Bd2tKN2s&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apNGR3d0RjV0xrSlE&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apSDg4SV9hNEdSV2s&usp=sharing
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o Passeios a Pé 

 

A Madeira faz duma caminhada muito mais do que um simples percurso a pé. É 

uma intensa experiência ao ar livre, em que tudo é mágico e fascinante. Para 

alcançar as paisagens mais fantásticas e surpreendentes, nada melhor do que 

percorrer o terreno a pé, ao longo dos trilhos pedestres ou junto das “levadas”. 

Por toda a Madeira existem vários tipos de percursos. Uns mais fáceis ideais 

para quem quer simplesmente passear e desfrutar da natureza, outros com um 

maior nível de exigência, mas que também deslumbram pela sua exuberância. 

Ao todo são mais de 2000 km para explorar. 

Fotos 

 

o Bike Tours 

 

A Madeira tem excelentes estradas e trilhos prontos a ser explorados, em horas 

de muita energia, reflexão e comunhão com a natureza. Ao longo de caminhos 

de terra batida e na companhia de outros ciclistas, não perca a experiência de 

conhecer a ilha de uma forma entusiasmante. 

Fotos 

 

o Jeep Tours 

 

As montanhas e a floresta da região oferecem sentimentos inesquecíveis e 

paisagens únicas que se estendem até ao mar. O todo-o-terreno tem vindo a 

ganhar adeptos em todo o Arquipélago, deixando momentos de grande emoção 

na memória de cada um. 

Fotos 

 

o Parapente 

 

O maciço montanhoso da ilha da Madeira oferece excelentes locais para 
descolar de parapente ou asa delta. O salto para a aventura desperta todo o tipo 
de emoções e a vista é simplesmente de cortar a respiração. Se não tiver 
experiência, pode sempre saltar em tandem – com um piloto que garante que 
viva toda a adrenalina em perfeita segurança. 

Fotos 
 

o Golfe 

 

Os ávidos jogadores de golfe têm na Madeira e no Porto Santo um destino 
popular e um local de eleição para viver o melhor da modalidade. Boas 
condições atmosféricas, dois excelentes campos e um ambiente fantástico 
proporcionam um jogo desafiante a profissionais e amadores. 

Fotos 

 

  

https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apWk5iN1F3TzRRLWc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apVUhIWnNkSGFzanc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apSko1MG04cjl6YXM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apZEtvdlVyMWxpdGc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apLWY0VDdpN3NsdlE&usp=sharing
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PORTO SANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Porto Santo é a segunda maior ilha da Região Autónoma da Madeira, é banhada por água azul-
turquesa e aqui, a tranquilidade é rainha.  
 

A apenas 50 km de distância da ilha da Madeira, fica situado este pequeno paraíso, que é 

conhecido pelo seu longo e belíssimo areal dourado que percorre praticamente toda a costa sul 

desta ilha. É um ambiente calmo e repousante, onde as areias e as águas apresentam qualidades 

terapêuticas reconhecidas, ideias para o cuidado das articulações, ossos e músculos. A ilha do 

Porto Santo possui um aeroporto internacional, onde encontra ligações diárias para a Madeira, 

com uma duração de voo de 15 minutos. Existe ainda a possibilidade de viajar de barco no ferry-

boat denominado de “Lobo Marinho”, sendo este o meio mais procurado entre a Madeira e o 

Porto Santo.   

Fotos 

 PRAIA DO PORTO SANTO  

 

Um areal dourado de 9 Km e um mar de águas calmas e cristalinas, com temperaturas agradáveis, 

colocou a praia do Porto Santo no mapa dos destinos paradisíacos, tendo sido eleita a melhor 

“praia de dunas” no âmbito do concurso “7 Maravilhas – Praias de Portugal”. Além disso, as 

areias da praia têm qualidades terapêuticas cientificamente comprovadas, que ajudam à 

solução de problemas do foro ortopédico e reumático e também ajudam a acelerar a 

recuperação de fraturas ósseas. A riqueza em iodo, cálcio e magnésio da água e do mar fazem 

também do Porto Santo o local ideal para restabelecer a falta de sais minerais no corpo.   

 

Fotos 

 

 WELNESS 

  

A praia do Porto Santo destaca-se pela sua areia com propriedades carbonatadas, composta por 

sedimentos de corais, conchas e ouriços-do-mar. Reconhecida cientificamente pelas suas 

propriedades terapêuticas que auxiliam no tratamento de enfermidades reumáticas e ósseas, 

esta areia é um dos elementos que integra os tratamentos desenvolvidos pelo Centro de 

Geomedicina do Porto Santo. A água do mar do Porto Santo é usada também em tratamentos 

de talassoterapia, devido às quantidades elevadas de estrôncio, crómio e iodo, elementos 

benéficos para a saúde. Da mesma forma, a água de nascente desta ilha, é também rica em 

componentes essenciais (como o bicarbonato de sódio) para o bem-estar do corpo humano. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apRlh2TmtrRWVjWmc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apZ3dIaExidTRmbXM&usp=sharing
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Stress, cansaço, fadiga, sedentarismo, deficiências alimentares, intoxicações causadas pelo 

tabaco, osteoartrite, distúrbios digestivos e recuperação pós-parto são apenas alguns dos 

tratamentos oferecidos. 

 

Fotos 

 

 TURISMO ATIVO 

 

O Porto Santo oferece várias atividades para quem o visita em período de férias. Desde golf, 
desportos aquáticos, mergulho, pesca desportiva ou mesmo passeios a pé não faltam, havendo 
assim uma variedade de escolha consoante o estilo ou a preferência. 
 

o Mergulho 
 
Há muito que o Porto Santo é visitado pelos amantes do mergulho, devido à 
limpidez, à boa temperatura e à beleza das suas águas. Existem vários locais 
propícios à prática desta atividade, no entanto um dos mais procurados pelos 
mergulhadores encontra-se na zona sul do porto de abrigo. Aqui encontra-se 
fundeado, desde o ano 2000, o navio ‘Madeirense’, sendo este um excelente 
atrativo para os apreciadores desta prática. Em 2016, foi criado um novo recife 
artificial com o afundamento da corveta “General Pereira D´Eça”. Este situa-se 
na zona costeira da ilha do Porto Santo, entre o Porto de Abrigo, a oeste, e o 
ilhéu de Cima, a leste, em Área Marinha Protegida. Na ilha do Porto Santo foi 
criada uma rede de áreas marinhas protegidas, da qual fazem parte os seis ilhéus 
que circundam a ilha, bem como os dois recifes artificiais acima referidos. 

 
o Stand Up Paddle 

 
O Porto Santo apresenta as condições ideais para a prática de Stand Up Paddle 
(também conhecido por SUP) proporcionando uma experiência náutica 
relaxante Este tranquilo desporto é ideal para toda a família. 
 

o Campo de Golfe do Porto Santo 
 
Oferece um circuito de 18 buracos de par 72, outro de 9 buracos de par 3 
denominado por ‘Pitch and Putt’, facilmente percorrido numa hora. O campo 
ocupa uma vasta área que oferece aos jogadores vistas espetaculares sobre as 
costas sul e norte da ilha.  

 
o Outras Atividades 

 
Outra opção é fazer um passeio de Jipe/TT aventurando-se na ilha do Porto 
Santo. Existem também boas condições para praticar Asa-delta e parapente 
com bons locais para descolar, tais como os picos e aterrar na praia. Sendo o 
Porto Santo uma ilha pouco montanhosa, o ciclismo é também uma forma 
popular de a explorar. 

 
Fotos 

 

   

https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apcXdSYWJqSFY4V1k&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1_VZRqT4_apX1g4RnoyZ0Rsems&usp=sharing
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Tel: +351 291 203 420  

Fax: +351 291 222 167  

E-mail: geral@ap-madeira.pt 

Web: www.madeirapromotionbureau.com  
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