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Nesta pequena ilha do Atlântico, a 500 km da costa africana e a pouco mais de uma 
hora de voo de Lisboa, não faltam opções de lazer, eventos culturais e esportivos,  
além de um leque de atividades ao ar livre para os mais diversos gostos, como nadar  
ao lado de golfinhos e voar de balão. Acredite: na Madeira tem até Carnaval,   
com samba e desfiles, e uma das festas de final de ano mais reverenciadas do mundo

A primeira coisa que chama a atenção ao entrar no 
saguão do suntuoso Reid´s Palace, no Funchal, são as 
reproduções de singelos pôsteres antigos que re‐
tratavam a ilha na década de 1920. Neles há várias ilus‐
trações, algumas com conotações românticas, no 
intuito de motivar os ingleses a trocar a eterna umi‐
dade londrina pelo clima ameno da Madeira, onde 
férias com sol e temperaturas acima de 20 graus eram 
garantidas até mesmo nos meses de inverno.  
 
Naquela época, várias companhias de navegação 
mantinham seus vapores ziguezagueando entre a 
Grã‐Bretanha e a ilha onde “reina a eterna primavera 
o ano inteiro”.  
 
Contemplados com um câmbio favorável, a Madeira era 
uma escolha barata. Além disso, a capital pós‐guerra é 
uma cidade feliz, exuberante e florida, cosmopolita. De 
tão frequentada por estrangeiros ricos, na ilha se fala o 
inglês e o francês tanto quanto o português, e esses tu‐
ristas se esbaldam nos grandes hotéis, nas lojas de luxo 
e no casino, onde as apostas são altíssimas. A ilha da 
Madeira é a pérola do Atlântico. 

Após explorar a ilha por alguns dias, esmiuçando seus re‐
cantos e costumes, é surpreendente chegar à conclusão 
que pouca coisa mudou nos últimos 90 anos. Atrás dessa 
fachada brilhante ainda persistem os traços de uma terra 
antiga, pitoresca e cheia de vida. E sob a suavidade de 
sua vegetação, há marcas de um passado tumultuado.  
 
A origem da Madeira remonta a 18 milhões de anos 
como resultado de uma explosão de lava. Sua topografia 

Pico do Arieiro
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é atormentada, cheia de relevos e precipícios. Só o Pico 
do Arieiro, a 1.818 metros acima do nível do mar, levou 
15 milhões de anos para atingir esta altura. A ilha é uma 
montanha submersa em cuja superfície habitam 202 es‐
pécies de pássaros, das quais uma delas, a bisbis, é rari‐
dade que só se encontra mesmo por aqui.  
 
Se na belle époque as danças ao ar livre, os passeios em 
carros de bois e as excursões em rede – com personal 
carregadores – eram as diversões de destaque naque‐
les cartazes nostálgicos, hoje as opções de lazer são 
muito mais diversificadas. Os bois e a rede foram extin‐
tos por razões óbvias, e substituídos por caminhadas 
ecológicas, passeios de mountain bike e cavalgadas. No 
entanto, ainda se joga roleta e blackjack no Cassino da 
Madeira, e embora o chá dançante tenha caído em 
desuso, persiste a instituição do chá das cinco em 
vários estabelecimentos, como no Reid´s, com direito 
aos tradicionais cones e delicados canapés.  
 
No entanto, ao turista em busca de novas emoções, são 
ofertadas atividades inusitadas, como nadar (literal‐
mente) ao lado de golfinhos, admirar de perto as 

baleias que estão sempre rondando e até voar de balão 
sobre o Funchal. Para os mais ousados, o terreno da 
ilha se presta a todos os esportes radicais – leia‐se 
canoagem, safaris em jipe, escaladas e windsurf. Aos 
que buscam apenas momentos zen, não faltam os spas 
para relaxar. Como se não bastasse, o cenário também 
é perfeito para quem quer curtir uma experiência 
romântica. Na luxuosa rede hoteleira, não faltam pa‐
cotes para casais em lua‐de‐mel. 
 
Na medida em que você roda pela ilha, se dá conta 
que não é fácil encontrar um lugar tão cheio de atra‐
tivos naturais. A Madeira é rodeada por lindas pai‐
sagens formadas pelos bosques, penhascos e morros 
íngremes de um verde exuberante, e suas águas cân‐
didas e mornas fazem jus ao “banho de mar mundial‐ 
mente renomado” alardeado nos cartazes. O seu mi‐
croclima é ideal, temperado na medida certa: nem 
muito frio nem temperaturas muito elevadas, mesmo 
em pleno verão. Além disso, a infraestrutura turística 
é cheia de mimos. Poucas ilhas têm tantos hotéis 
cinco estrelas concentrados numa mesma cidade 
como o Funchal.   

Paisagens na estrada antiga
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A Madeira também foi o refúgio 
escolhido por vítimas de lutas re‐
ligiosas e serviu de lar mais hospi‐
taleiro aos habitantes pobres de 
países como a Holanda e Itália. E 
foi com esses imigrantes que os 
primeiros colonos conheceram a 
cana e aprenderam a lidar com o 
cultivo de cepas. Dali  surgiram os 
alambiques, o açúcar e os vinhos 
moscatel e malvasia, e, aos poucos, 
florescia também a riqueza dos 
donos de terra.  
 
A auréola glamorosa da Madeira 
foi captada por Napoleão, já der‐
rotado, que atracou no Funchal 
para comprar algumas garrafas das 
melhores safras e levá‐las até seu 
destino final em Santa Helena; 
mais sorte teve o Imperador aus‐
tro‐húngaro, Carlos I: embora exi‐
lado, permaneceu na ilha até 
morrer em 1922. Bernard Shaw e 
Winston Churchill foram dois hós‐
pedes ilustres do Reid’s que encon‐
traram na ilha a inspiração para 
alguns de seus feitos literários.  
 
A Madeira é brindada por um sis‐
tema viário impecável, capaz de 
causar inveja a qualquer capital:  
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Município sw Câmara de Lobos

a “rápida” , que desafogou todo o trânsito da outra 
estrada de mão dupla que os madeirenses chamam 
hoje de “antiga”  –  mas que mereceria ser rebatizada 
de cênica. Porque nada mais cênico do que o a pai‐
sagem emoldurada ao longo dessa estradinha curvilínea 
que serpenteia a ilha de norte a sul e de leste a oeste. 
Para os locais (e os mais apressados), a autoestrada 
“rápida” economiza tempo e combustível. Mas os visi‐
tantes podem (e deveriam) circundar a ilha de ponta a 
ponta sem esbarrar com ela.     

 Essa terra – onde o carnaval dura cinco dias, onde a 
noite de Réveillon é reputada mundo afora, onde reina 
um clima temperado o ano inteiro – não difere muito 
de algumas cidades do Brasil. Até mesmo o bolo de 
caco é igual ao nosso pão de alho assim como a pon‐
cha, um drinque à base de cachaça, que leva ingredi‐
entes idênticos aos da nossa batida de limão.  
 
No entanto, a Ilha da Madeira tem tudo isso e muito 
mais. Do festival de caminhada em janeiro ao festival 



o 29

de Columbus em setembro, passando pelo famoso 
torneio de golfe em março, o festival de flores na Pás‐
coa, o Tour de Madeira em carros clássicos em junho; 
e ainda eventos internacionalmente conhecidos como 
o festival de Jazz em julho, o rally de vinho em agosto.  
 
Há lazer suficiente para atrair visitantes periodica‐
mente. Hoje, se fôssemos listar todas as atrações que 
existem na ilha, não caberiam nas dimensões daquele 
pôster que retrata o seu passado glorioso. A boa noticia 
é que, se por um lado a Madeira manteve intacta a sua 
requintada hospitalidade de outrora, por outro oferece 
muito mais diversão do que no passado.   
 
 
SERVIÇO 
Como chegar: 
A TAP  (www.flytap.com)  tem várias saídas diárias de 
Lisboa em voos diretos para o Funchal. Outras capitais 
da Europa, como Londres também são atendidas por 
voos diretos pela companhia portuguesa.  
 
Onde Ficar: 
Reid’s Palace 
Estrada Monumental 139 – Tel 00+351 29171‐7171 
reservations@reidspalace.com | www.reidspalace.com 
Construído em 1891, esse imponente hotel debruçado 
sobre a baía de Funchal, com vista deslumbrante sobre 
a baia de Funchal, é um ícone na ilha.  

Estalagem Casa Velha do Palheiro 
Rua da Estalagem 23, Palheiro Golfe,  São Gonçalo 
Tel. 00+35‐29179‐0350 
www.casa‐velha.com 
casa.velha@palheiroestate.com  
Antiga casa senhorial, essa charmosa quinta cinco estre‐
las se converteu num requintado hotel, hoje membro do 
Relais & Chateaux. São mais de seis mil metros de verde 
onde está alojado um campo de golfe de 18 buracos. 
 

Vista sobre o Funchal
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