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Funchal, a doce cidade 

O Funchal está situado na costa sul da ilha da Madeira.

Capital da região, é uma cidade luminosa banhada pelo
atlântico.

Conhecida pelos seus jardins floridos e pela sua encantadora
baía, é rodeada por montanhas majestosas de onde a água
desce pelas longas ribeiras que desenham a cidade.

Deve o seu nome à planta do funcho, devido à abundância
desta aquando do povoamento.

Descubra a cidade caminhando pelas ruas e edifícios
emblemáticos, onde encontrará várias opções para uma prova
de doçaria regional de origem conventual



A doçaria conventual em Portugal

Em Portugal, a doçaria conventual é a origem das mais variadas receitas de

doces regionais, contendo segredos antigos que foram transportados de
geração em geração e enriquecendo a gastronomia portuguesa, formando n
um património rico e diverso.

A doçaria conventual é considerada quando um conjunto de produtos cujos
ingredientes e receitas, de origem conventual, estejam referidos em fontes
históricas e que, pelas suas características, evidenciem valores de memória,
antiguidade, autenticidade, singularidade ou exemplaridade.



As receitas que perduraram ao longo do tempo e que se preparavam nos

conventos e mosteiros são escassas porque circulavam muitas vezes apenas
oralmente, pois eram entendidas como segredos.

Foram poucos os receituários conventuais que chegaram até aos nossos dias,
permitindo assim conhecer a alimentação monástica e conventual praticada nos
séc. XVI a XVIII, revelando uma arte mais requintada do que seria suposto.

A doçaria tornou-se um património cultural imaterial herdado de gerações e um
ponto de partida que permite desvendar as suas especificidades locais e
regionais. Os doces são o símbolo dos acontecimentos quer no calendário
religioso quer no calendário laico, presente em todas as celebrações da vida.



A doçaria conventual na Madeira

Cada coisa no seu tempo

No seu tempo lembra tudo

Bolos doces pela Festa

Malassadas no Entrudo

(quadra popular da Madeira)



As condições para o cultivo da cana sacarina na ilha permitiu que o açúcar

produzido conseguisse afirmar-se no mercado europeu pela sua elevada
qualidade. Ao mesmo tempo, a arte da doçaria também especializou-se e, com
acesso a novos produtos através do comércio que entretanto iniciou-se com
outras paragens longínquas, a descoberta de novos ingredientes mais exóticos
veio enriquecer e diversificar o receituário conventual. Com o uso das especiarias
e aromatizados com essências orientais, os doces ganharam elegância.



Nos engenhos ainda existentes da ilha produz-se dois produtos: a aguardente

ou rum agrícola e o mel de cana sacarina.

O mel de cana sacarina é um ingrediente essencial na doçaria madeirense,
celebrizado através do bolo de mel da Madeira, receita aperfeiçoada pelas
freiras do Convento de Santa Clara do Funchal. Hoje é um produto cuja
identidade cruza-se com a própria identidade da ilha, fazendo parte da cultura
gastronómica da região.



Nos conventos existentes na região, nos dias de festa os doces eram

abundantes e faustos, apesar da austeridade do quotidiano.

A preparação da doçaria no espaço conventual tinha vários propósitos, como o
consumo próprio e das comunidades, uma maneira de ocupação de tempo
livre mas também uma fonte de receitas e oferendas, especialmente durante as
festividades do calendário religioso.

Nos dias festivos, principalmente no Natal, na Páscoa e no dia do santo
patrono, existiam doces indicados especificamente para a celebração dessas
datas.

As cozinhas nas casas religiosas femininas eram manifestamente mais
sofisticadas e mais diversificadas do que nas masculinas, principalmente no
que aos bolos e outras iguarias concerne, sendo que os conventos masculinos
recorriam aos conventos femininos para a confeção da doçaria, que eram
pagas com dinheiro ou oferta de galinhas.



Com a abundância de açúcar no

mercado da ilha, a produção da
doçaria vai refinando-se nos
conventos, pelas mãos das mestras
doceiras.

Através dos registos de compras
nos livros de despesas dos
conventos, é possível verificar que
o hábito doceiro é recheado de
sofisticação, uma vez que os
produtos adquiridos eram
considerados artigos de luxo,
como as especiarias.

Gastava-se muita farinha de trigo, ovos, muito açúcar, mel, mel de cana,
manteiga, leite, nozes, amêndoas, passas, erva doce e especiarias, como a noz
moscada, pimenta, canela, cravinho e açafroa.



Num depoimento de 1687 de Hans Sloane numa viagem ao convento de

Santa Clara, escreve que “nunca vi coisas tão boas”.

Atendendo aos documentos escritos , a doçaria confecionada era muito
diversa. Consoante os dias festivos, eram consumidos bolos de mel, arroz-
doce, broas variadas, bolos de cevada, fartes, alféola (massa de melaço em
ponto forte), sonhos e malassadas, argolinhas, batatada, pão-de-leite,
caramelo, coscorões, queijadas, pão de ló, rapadura e talhadas de amêndoa.

A batatada era preparada no Natal, com açúcar e batata doce. Guardadas em
taças , eram muitas vezes enviadas para o continente porque conservavam-
se bem.
Os coscorões eram feitos essencialmente com muito açúcar e ovos e os
bolos de cevada tinham como ingredientes açúcar, erva doce, manteiga ou
leite e farinha de cevada.



As freiras ainda preparavam papos de anjo, barrigas de freira, pastéis, gila,

marmelada e conservas de açúcar, tal como fruta cristalizada e compotas.

Os doces constituíam verdadeiros convites à gula e eram produzidos para
consumo da comunidade, para oferecer a amigos e benfeitores, para venda e
para exportar. Os doces confecionados nos conventos de Santa Clara e da
Encarnação do Funchal eram conhecidos e apreciados mundialmente. Muitas
receitas perderam-se ao longo do tempo mas muitas outras divulgaram-se
pelas casas mais ricas, pelas confeitarias e pela restante população.

As festividades religiosas serviam igualmente para justificar a abundância de
alimentação nos conventos, embora fosse contrário ao voto de pobreza e
jejum a que estavam obrigadas. Antes de jejuarem, enfartavam-se de doces
e outras guloseimas.



Conservas e compotas

O rei D. Manuel, apreciador e habitual consumidor da doçaria dos

conventos femininos da Madeira, adotou uma atitude protecionista para
garantir a exportação e a confeção das conservas de frutas, que também já
era confecionada fora dos espaços conventuais, pelos naturais da ilha, sendo
uma tarefa essencialmente feminina.

No entanto, a produção das conservas especializou-se nas casas
conventuais. Os próprios estatutos previam que cada religiosa pudesse ter
determinada quantidade de marmelada para o seu uso particular,



Os franciscanos tinham acesso a uma doçaria diversificada nas datas

festivas, tal como ofereciam bandejas que continham taças de doces,
biscoitos e outros doces a alguns benfeitores ou colaboradores.

No Natal eram consumidos os bolos de mel, enquanto que na Páscoa eram
apreciados biscoitos e pão-de-ló.

No convento de São Bernardino, em Câmara de Lobos, consumiam arroz
doce na 5a feira santa, no dia de Nossa Senhora da Conceição e no dia de
Nossa Senhora da Porciúncula, cavacas pelo São João Batista, sonhos e
malassadas no Advento e pelo entrudo.

O doce nos conventos masculinos



Fonte: Alfenim, da Madeira para o Mundo. Alberto Vieira

Alfenim é uma massa de açúcar seca, de cor branca, que se apresenta em

várias formas como animais, flores, etc. A sua origem árabe muito antigo
significa alvo, branco.

O Alfenim foi o doce mais reconhecido historicamente e era oferecido em
bandejas de prata na mesa dos reis e nas casas mais nobres. Habitualmente,
eram presenteados por altura das festas do divino espírito santo, tradição
também presente na Madeira.

É conhecido em Portugal desde a época medieval, e na Madeira desde o
século XV. O seu fabrico na ilha fez das freiras do Convento de Santa
Clara verdadeiras escultoras deste doce.

OAlfenim



A doçaria conventual afirma-se pela sua diversidade, originalidade e pela

excelência nas técnicas utilizadas. Atendendo ao género de ingredientes
entre os quais se encontram ingredientes considerados de luxo para a época,
tais como as especiarias e o cacau, não restam dúvidas que a alimentação
praticada nos conventos era muito próxima dos grupos privilegiados.

As mestras doceiras das cozinhas conventuais cozinhavam com as mínimas
orientações pois através das poucas receitas existentes da época, não havia
separação entre ingredientes e modo de preparar, nem sempre as
quantidades eram claramente indicadas, não existia indicações sobre os
pontos do açúcar. Contudo, eram autênticas peritas na doçaria que
confecionavam.

Os conventos eram os lugares onde se mantinham e mais se
salvaguardavam as tradições e foram os grandes responsáveis pela difusão
de receitas que circulam nos nossos dias.

O doce sabor



Festividades Iguarias

Santa Clara Pastel, pastelão, bolo de mel, rapadura e miolo de 
manjar

São Francisco Pastel e bolo doce

Advento e Ent. da Quaresma Sonhos

Nossa Senhora da Conceição Fartes, sonhos, bolo doce e alféloa

Natal Argolinhas, bolo de mel, pão de leite, batatada e 
chouriços doces

Fiéis Defuntos Bolo de manteiga

Dia de Reis Bolo de mel

Domingo de Ramos Arroz doce

Páscoa Talhadas de amêndoa e queijadas

Nossa Senhora da Encarnação Arroz doce, cavacas, broas, rapadura, caramelo, 
talhadas de amêndoa, queijadas e coscorôes

Espírito Santo Bolo doce

São José Rosquilhas e cavacas

São João Pão de leite, queijadas, arroz doce, farte, pastel e 
pastelão

São Pedro Gila

Nossa Senhora do Monte Farte, bolo de manteiga

Corpo de Deus Pastel



No Século XIX, a doçaria estende-se além das portas dos conventos,

surgindo várias confeitarias na cidade do Funchal, sendo a mais conhecida a
Confeitaria Felisberta, fundada em 1873.

Sobre esta confeitaria, frequentada pela Imperatriz Sissi, sabe-se que foi um
estabelecimento de referência e que apresentava doçaria de elevada
qualidade, como bolos de mel, queijadas, compotas e outros.

Outras confeitarias seguiram-se um pouco por toda a cidade e até mesmo
fora do Funchal. A confeção de doces generalizou-se pela ilha, e a doçaria
vai ganhando ainda mais diversidade, aparecendo receitas dos bolos e doces
que hoje constituem a doçaria regional madeirense.

A doçaria regional

Por essa altura, começaram a ser produzidos os Rebuçados de Funcho, a
partir da planta do funcho reconhecida por ter propriedades terapêuticas, tal
como em problemas respiratórios.

Estes rebuçados ganharam fama.



O madeirense tem o delicioso hábito de receber as pessoas em casa com

oferendas de doces, como broas, bolos à fatia e principalmente com o bolo
de mel, partido à mão, que é guardado todo o ano também para estes
momentos de convívio.

Presentear as visitas é sinal de cordialidade e de empatia, um costume vindo
da cultura árabe e que se perpetuou no tempo.

Os doces fazem parte do nosso quotidiano, presente à mesa e ganhando
palco nas datas festivas, simbolizando o momento máximo das celebrações.

Os doces costumes



Bolo de mel da Madeira

O seu consumo generalizado aconteceu apenas no século XX, existindo
uma diferenciação no tipo de bolo de mel. O bolo dito rico destinava-se aos
fidalgos e o menos elaborado era confecionado e consumido pela classe
com menos posses. A qualidade dos ingredientes dependia dos estatutos
sociais. A tradição manda que deve partir-se o bolo sempre com as mãos.

O bolo de mel é o ex-libris da doçaria conventual madeirense. São

confecionados na época do Natal e serve-se durante o ano inteiro.
Tem origem numa receita de um convento franciscano no Algarve, trazida
para a ilha da Madeira por Frei João do Espírito Santo no final do século
XV, oferecendo-a às freiras do Convento de Santa Clara. Com acesso a
outros ingredientes, juntaram ao bolo as especiarias vindas do Oriente,
acentuando o sabor a cravinho.



Queijadas da Madeira

Estes pequenos bolos de requeijão são uma das delícias conventuais que

chegaram até aos dias de hoje. No Convento da Encarnação, através de um
códice manuscrito desse espaço religioso do Funchal, faz-se referência a
vários doces, entre os quais a Queijada. Exemplo vivo da doçaria conventual,
eram consumidas pela época da Páscoa e na festa da Nossa Srª da Conceição.

Têm forma achatada e arredonda com uma base de massa fina e dobrada de
forma a conter o recheio de requeijão de leite de cabra, açúcar, ovos e pouca
farinha.



Malassadas

“No dia de Carnaval

Haviam as malassadas
E havia algumas moças Vestidas
bem disfarçadas. “

As malassadas eram
confecionadas originalmente
nos conventos e consumidas
pela época do Entrudo da
Páscoa e do Entrudo do Natal.
São bolos de massa frita que
podem ser servidos com mel de
cana ou envolvidas em açúcar e
canela.

Sonhos

Os sonhos, tal como as
malassadas, tiveram origem
na doçaria conventual
regional. São fritos e servidos
com mel de cana sacarina.



Broas  

As mais diversas broas são

confecionadas em grande
quantidade pois conservam-
se por muito tempo. São
consumidas durante todo o
ano em particular na época
do Natal para acompanhar
os licores tradicionais.

As mais tradicionais são as
broas de mel. A par com o
bolo de mel, são autênticos ex-
libris da doçaria regional
madeirense, ambos com
origem conventual. Mais tarde,
foram confecionadas pela
população uma vez que
bastava apenas a erva-doce
como especiaria, não sendo
precisas as especiarias caras
que vinham da Índia.



Sabia que?

A primeira compilação portuguesa de receitas de doces conventuais

femininas saiu do convento de Santa Clara de Évora, em 1729, chamado
Livro das Receitas de Doces e Cozinhados vários d’Este Convento de Santa
Clara d’Évora, composto por 10 receitas.

Os estatutos do Convento da Encarnação no Funchal previam que, nas

grandes festividades, se desse a cada religiosa um pão de leite, um bolo, duas
dúzias de argolinhas e outras iguarias conforme a época.

As receitas eram consideradas segredos e, muitas vezes, circulavam apenas

oralmente.

Através da diáspora madeirense e açoriana, as malassadas chegaram às ilhas

havaianas, onde inclusive a terça feira de carnaval chama-se Malasada Day.

Por vezes, o exagero de tempo ocupado na cozinha era tal que os visitantes

não deixavam de advertir as religiosas que não podiam adquirir mais do que
seis arrobas de açúcar. Por costume, as freiras costumavam ignorar as ordens
e muitas vezes ultrapassavam as seis arrobas de açúcar.

No Mosteiro das Mercês, o tempo de cozedura das rosquilhas era calculado
pela reza do terço.

Generalizou-se em estratos menos abastados a confeção de um bolo de mel
menos elaborado e para consumo imediato, conhecido popularmente por
“bolo de um dia”.



Argolinhas

Cavacas

Queijadas

Bolo de Mel

Sonhos

Arroz doce

Prove



Tome nota
onde encontrar

Fábrica do Ribeiro Seco
Rua das Maravilhas, 170, 9000-162 Funchal
291 741 503

http://fabricaribeiroseco.com/
32.65024759774092, -16.926515615901938

Fábrica de St. António
Tv. do Forno 27-29, Funchal 9000-079 
291220255

http://www.fabricastoantonio.com/
32.64966923129036, -16.90739885823264

Pastelaria Sésamo
Tv. do Forno, Funchal 9000-079
291281099

https://www.padariasesamo.com/
32.649416254782466, -16.907540537409396

http://fabricaribeiroseco.com/
https://goo.gl/maps/oUghsYuS1tRbZMYf7
http://www.fabricastoantonio.com/
https://goo.gl/maps/UGwqXrVWaifcuV9h8
https://www.padariasesamo.com/
https://goo.gl/maps/pwT3JXZhFZtGcnmQ6


Pastelaria Miminho
Av. da Madalena 75-A, Edifício Século XXI
9020-330 Funchal
291950350

https://www.miminho.eu/
32.65838973624833, -16.927932419596736

Requejema, Sociedade Produção Distribuição 
Produtos Alimentares, Lda.
Caminho do Pico Sul nº18, 9100-067 Gaula
963065436

https://requejema.com/
32.679872904837715, -16.830738814053646

Boutique Lido
Estrada Monumental 296, 
9000 -001 Funchal
291712018

https://www.facebook.com/Boutique-Lido-
516594288445408/?ref=page_internal
32.638187713305754, -16.931979544574677

Tome nota 
onde encontrar

https://www.miminho.eu/
https://goo.gl/maps/mo3VrqVLJfduT4HL7
https://requejema.com/
https://g.page/REQUEJEMA?share
https://www.facebook.com/Boutique-Lido-516594288445408/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/1snxeWwJsm9MxKe37


Tome nota 
onde encontrar

Pastelaria Penha D’Águia
R. de João Gago 8, 9000-715 Funchal
291228119

https://www.facebook.com/penha.daguia
https://goo.gl/maps/AsbT2QmjUUDX3XVz9

A Confeitaria
R. da Conceição 49, 9050-026 Funchal
291640513

https://www.facebook.com/confeitariamc
32.65053033086309, -16.906836758231204

Viana Confeitaria
Q Edifício Monumental Palace I, Estrada Monumental 
456, 9000-250 Funchal
291741053

https://www.facebook.com/viana
32.64180099817022, -16.949978261926482

https://www.facebook.com/penha.daguia
https://goo.gl/maps/AsbT2QmjUUDX3XVz9
https://www.facebook.com/confeitariamc
https://goo.gl/maps/oJrH3gAVXvPSzYFs8
https://www.facebook.com/viana
https://g.page/vianacpc?share


Tome nota
onde encontrar

Opan La Vie
R. Maj. Reis Gomes 11, 9000-042 Funchal

http://www.socipamo.pt/as-nossas-lojas/
32.647820396749296, -16.913438417749518

Petit Fours Patisserie
Estrada Monumental 188A, 9000-098 Funchal
291765789

https://www.facebook.com/petitfoursmadeira/
32.64096689183726, -16.924277346585058

Padaria Pau de Canela
R. Latino Coelho 10, 
9060-155 Funchal
291220795

https://www.facebook.com/pppaudecanela
32.64830643052688, -16.90397841590192

http://www.socipamo.pt/as-nossas-lojas/
https://goo.gl/maps/x8CMH9hgyjdF7qRK8
https://www.facebook.com/petitfoursmadeira/
https://goo.gl/maps/vNbME7Z86kWRzBHm7
https://www.facebook.com/pppaudecanela
https://goo.gl/maps/e8rHaAdMo1aZoQxMA


Tome nota
onde encontrar

O Chá de Rosa’s
R. Queimada Cima 38, 9000-065 Funchal 
966864330

https://www.facebook.com/OChaDeRosasFunchal/
32.649015864218434, -16.908246887066664

Loja do Chá
R. do Sabão 33 35, 9000-056 Funchal
966871842

https://www.lojadochamadeira.com/
32.648030931539175, -16.90746726377379

Petite Pâtisserie
R. do Esmeraldo nº 55, 9000-051 Funchal
924003906

https://www.facebook.com/nadiapetitepatisserie/
32.64862601154304, -16.906994804307455

https://www.facebook.com/OChaDeRosasFunchal/
https://goo.gl/maps/L2D4r23pV1uraFDc8
https://www.lojadochamadeira.com/
https://goo.gl/maps/WfF5zWb6Vu5rnxD7A
https://www.facebook.com/nadiapetitepatisserie/
https://goo.gl/maps/432pjkGFfkekZiEa9


Tome nota
onde encontrar

A doçaria
Estrada Eira do Serrado, nº 142, 9020-175 Funchal 
291 776 932

https://www.adocariamadeirense.pt/
32.682782296087005, -16.95148546192542

Choux patisserie
Av. Arriaga 43, 9000-027 Funchal
Club Sports Madeira

http://www.choux.pt/
32.647270699181846, -16.91130673309093

https://www.adocariamadeirense.pt/
https://goo.gl/maps/GZ6mLGpsiFhhLQgQ9
http://www.choux.pt/
https://goo.gl/maps/gD6h6TJTLEnpb9mc6


Tome nota
onde ficar

The Vine
R. dos Aranhas 27, 9000-044 Funchal
291009000

https://www.hotelthevine.com/pt/
32.64776783387086, -16.91341144288984

Castanheiro Boutique Hotel
R. do Castanheiro 31, 9000-081 Funchal
291200100

https://www.castanheiroboutiquehotel.com/
32.649940753784406, -16.91029917593822

Sé Boutique Hotel
Tv. do Cabido Nº 17, 9000-715 Funchal
291224444

https://www.seboutiquehotel.com/
32.64844983054868, -16.907246600560597

https://www.hotelthevine.com/pt/
https://goo.gl/maps/4ZFfVF2TogEyJANc6
https://www.castanheiroboutiquehotel.com/
https://goo.gl/maps/H8nuEStiLAoxFTdQ6
https://www.seboutiquehotel.com/
https://g.page/SBHFUNCHAL?share


Tome nota
onde ficar

Turim Santa Maria Hotel
R. João de Deus 24, 9050-027 Funchal
210514720

https://turim-hotels.com/turim-santa-maria-hotel-pt/
32.6512180310553, -16.903684846584834

Hostel Santa Maria
Rua de Santa Maria 145, 9060-291 Funchal
291649120

https://www.hoteis-madeira.pt/hoteis/hostel-santa-maria/
32.64800273154339, -16.901308761926277

Jaca Funchal
Rua Dos Ferreiros, 9000-082 Funchal
926958673

https://www.jacahostel.com/jacafx
32.650635824934156, -16.90963300297021

https://turim-hotels.com/turim-santa-maria-hotel-pt/
https://g.page/turimsantamariahotel?share
https://www.hoteis-madeira.pt/hoteis/hostel-santa-maria/
https://g.page/hostel-santa-maria-funchal?share
https://www.jacahostel.com/jacafx
https://goo.gl/maps/BWgzrihuauSMKNwK8


Tome nota
para visitar

Casa-Museu Frederico de Freitas
Calçada de Santa Clara 7
9000-036 Funchal
291202578

Casa-Museu Frederico de Freitas
32.65027620100055, -16.912291571725092

Convento de Santa Clara
Calçada de Santa Clara 15, 9000-036 Funchal
291742602

https://www.facebook.com/conventodesantaclara
32.65085499771005, -16.913170669877644

Museu da Quinta das Cruzes
Calçada do Pico, nº1, 9000-206 Funchal
291740670

https://mqc.madeira.gov.pt/
32.6509652971064, -16.913735115901936

https://cultura.madeira.gov.pt/casa-museu-frederico-de-freitas
https://www.google.com/maps/place/Casa-Museu+Frederico+de+Freitas/@32.6500549,-16.9145661,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xc606007ae70e28d:0x40215718a19a0e52!8m2!3d32.6500829!4d-16.912311?hl=pt-PT
https://www.facebook.com/conventodesantaclara
https://goo.gl/maps/YjzHBHiabPKr8Jsw9
https://mqc.madeira.gov.pt/
https://goo.gl/maps/YmACmYCadrez8iMy8


Tome nota
para visitar

Museu de Arte Sacra do Funchal
R. do Bpo. 21, 9000-073 Funchal
291228900

https://cultura.madeira.gov.pt/museu-de-arte-sacra-do-
funchal.html
32.649361297785944, -16.908324500560504

Sé Catedral do Funchal
R. do Aljube, 9000-067 Funchal
291228155

https://www.catedraldofunchal.com/
32.64822583454275, -16.908400619605406

Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s
Rua da Carreira 43, 9000-042 Funchal
291145325

https://www.facebook.com/mfmvicentes/?ref=page_internal
32.649017131389336, -16.910372704255547

https://cultura.madeira.gov.pt/museu-de-arte-sacra-do-funchal.html
https://goo.gl/maps/jtWJzkEoj3VJnRoF7
https://www.catedraldofunchal.com/
https://goo.gl/maps/Q9HKEDuSwbEcMvMM9
https://www.facebook.com/mfmvicentes/?ref=page_internal
https://g.page/MFMAVICENTES?share


Tome nota
para visitar

Mercado dos Lavradores
Rua Brigadeiro Oudinout, 9060-158 Funchal
291098756

https://www.visitfunchal.pt/pt/mercado-dos-
lavradores.html
32.64850229692141, -16.904101829395906

Blandy’s Wine Lodge
Avenida Arriaga 28, 9000-064 Funchal
291225122
https://www.blandyswinelodge.com/pt/
32.64796011798034, -16.910398297383555

Museu A Cidade do Açúcar
Pç De Colombo, 9000-057 Funchal
291211037

https://cultura.madeira.gov.pt/museu-a-cidade-do-
a%C3%A7%C3%BAcar.html
32.64824766222257, -16.90699464473732

https://www.visitfunchal.pt/pt/mercado-dos-lavradores.html
https://g.page/heritage-funchal?share
https://www.blandyswinelodge.com/pt/
https://www.google.pt/maps/place/Blandy's+Wine+Lodge/@32.6478743,-16.9128123,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xc6060086c82670f:0xc55073cc6045c67!2sBlandy's+Wine+Lodge!8m2!3d32.6478698!4d-16.9106236!3m4!1s0xc6060086c82670f:0xc55073cc6045c67!8m2!3d32.6478698!4d-16.9106236?hl=pt-PT
https://cultura.madeira.gov.pt/museu-a-cidade-do-a%C3%A7%C3%BAcar.html
https://goo.gl/maps/G4LekEckRSf8kLWD7


Tome nota
lazer

A cidade do Funchal é detentora de um belo património
natural, constituído por variados espaços verdes um
pouco espalhados pela cidade, quer perto do mar como
nas serras. Sugerimos o Parque Ecológico do Funchal,
na freguesia do Monte, onde pode encontrar plantas
indígenas e endémicas ou um passeio pelos jardins mais
perto da cidade, como o icónico Parque de Santa
Catarina ou o Jardim de Santa Luzia.
https://www.visitfunchal.pt/pt/descobrir.html#parques-
e-jardins

A beleza natural das praias do Funchal é uma 
oportunidade perfeita para dar um mergulho nas águas 
do atlântico. 
https://www.frentemarfunchal.com/

De águas cristalinas, o atlântico que banha o Funchal
revela maravilhas e segredos, através da prática de
mergulho, snorkeling, vela, canoagem, assim como os
maravilhosos passeios de barco ao longo da costa,
observando golfinhos e baleias que frequentam o
nosso mar.

https://www.visitfunchal.pt/pt/descobrir.html#parques-e-jardins
https://www.frentemarfunchal.com/
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