
INTRODUÇÃO
A Ilha da Madeira é um verdadeiro paraíso natural. Por entre paisagens deslumbrantes e estradas retorcidas, 

encontramos locais e pessoas que encerram ecos de uma insularidade que os manteve, durante séculos, 
afastados do mundo e que, nos dias de hoje, ainda deixam transparecer a rudeza de vida suportada 

pelos seus antepassados, até há bem poucos anos.

A cultura da Vinha, da Banana e da Cana de Açúcar marcam a paisagem a par com a floresta ancestral 
e as inúmeras espécies de flores decorativas.

A Aguardente de Cana e o Vinho da Madeira aquecem a alma enquanto o peixe, a par com os mariscos, tomam 
conta dos sentidos. O Bolo de Mel de cana que adoça a boca, os bordados que enchem a vista e os cestos de 
vime que recordam o passado são os artigos mais tradicionais que pode encontrar um pouco por todo o lado.

NOTAS:

ROTA ESTE

Equipamento recomendado: 
As mudanças da meteorologia ao longo da Ilha são extremamente 
frequentes. A temperatura média anual é estável, com valores 
a rondarem os 20ºC (68ºF).

A precipitação é moderada, mas imprevisível, tal como o nevoeiro, 
sobretudo na costa norte, pelo que é recomendado um equipamento 
de chuva leve. O relevo acidentado, sobretudo no interior da Ilha, 
com altitudes a rondarem os 1.000 metros, tem muita influência 
na temperatura ambiente, pelo que um agasalho também deve 
fazer parte da bagagem, sobretudo de manhã cedo e ao final do dia.

Esta rota vai levá-lo a conhecer o lado oriental 
da Ilha da Madeira. Uma das zonas mais habitadas 

e desenvolvidas da pérola do Atlântico. 
Machico, com toda a sua história e bela praia, 

o peixe fresco e os mariscos do Caniçal, 
a imponência da Ponta de São Lourenço a desafiar 

o Atlântico e a beleza natural do Porto da Cruz, 
garantem um passeio inesquecível onde não 

podiam faltar intermináveis sequências de curvas.

Cuidados: 
A Ilha da Madeira tem uma rede viária que, na sua maioria é composta por estradas secundárias de montanha 
e floresta. O piso é normalmente bem conservado, mas nas zonas mais remotas existem perigos que devem ser 
tidos em conta: é o caso das pedras que caem aleatoriamente das escarpas, as folhas secas, a humidade e cursos 
de água que, tal como algum gado, surgem na estrada sem qualquer aviso prévio. A estreita largura e a inclinação 
de alguns troços obrigam a um cuidado redobrado nas curvas, sobretudo nas de menor visibilidade, já que 
o cruzamento com outros veículos obriga a alguns cuidados.

Rotas: 
Para que não perca nenhum dos encantos da Madeira, a Indian recomenda três rotas, em percursos de aproximadamente 
100 quilómetros, projetados para terem a duração de um dia e todos com chegada às instalações da 7M no C.C. 
Marina, no Funchal. Nas rotas estão indicados os pontos de maior interesse. Basta procurar a direção para cada 
um deles, ou seguir o link de GPS disponibilizado para cada rota. Certo é, que muitos outros locais convidam 
a uma paragem e muitas outras estradas convidam a fazer as suas curvas. 

Explorar outros locais só vai depender da disponibilidade de tempo que tiver. Por isso as partidas devem ser 
de manhã, o mais cedo que conseguir.

PODE VISITAR A ILHA 
DA MADEIRA DE MUITAS 
FORMAS, MAS, DE MOTO, 
A MADEIRA TEM OUTRO 

ENCANTO!

MADEIRA

ACEDA AO MAPA AQUI

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1YAG5xKzDd6Tc4iVt3LIeR8vYGf_NNhY&usp=sharing


1 — GARAJAU
Visite o Miradouro do Cristo Rei, aprecie a praia 
e os impressionantes Jardins.

2 — SANTA CRUZ
O Aeroporto do Funchal é uma obra de engenharia notável. A caminho 
do Machico vai poder ver de perto esta impressionante estrutura.

3 — MACHICO
Machico foi a primeira capital da Ilha, local onde em 1419 
desembarcaram pela primeira vez os navegadores Portugueses. 
Machico possui uma das melhores praias da Ilha.

4 — MIRADOURO DO PICO DO FACHO
Pode apreciar a linda vista sobre a baía e a pista do Aeroporto. 
Ver os aviões a descolar sobre o oceano é uma experiência única.

5 — CANIÇAL
Uma visita ao Museu da Baleia revela o passado desta população 
que se dedicava à pesca da Baleia. Aqui, as Lapas, são um dos pratos 
mais típicos e normalmente servem de entrada a um Bife de Atum, 
uma das iguarias da Ilha.

6 — PONTA DE SÃO LOURENÇO
Seguindo a ER-109, vai chegar à Ponta de S. Lourenço, 
onde a paisagem natural é impressionante. Pode aproveitar 
para esticar as pernas e ver de perto a beleza deste que 
é o local mais a Este da Ilha.

1 — PARQUE DO MONTE
Partindo do Funchal, a retorcida estrada ER-103, leva-nos 
a este ponto turístico, também acessível por teleférico, sobretudo 
por quem pretende fazer a íngreme descida para o centro da cidade, 
nos típicos carros de vime, conduzidos à corda por dois homens.

2 — MIRADOURO DO PICO ALTO
Até aqui, a estrada vai proporcionando maravilhosas vistas 
sobre a baía do Funchal. Em pleno Parque Ecológico do Funchal, 
a 1.129 metros de altitude. Pode ir-se mesmo ao cimo do Monte, 
mas o acesso é em terra e pode estar bastante degradado.

3 — RIBEIRO FRIO
Aqui encontra o Restaurante Arraial de Ribeiro Frio, onde pode 
degustar as especialidades locais. Ali bem perto estão os viveiros 
de trutas que também pode visitar.

4 — FAIAL
Se estiver folgado de tempo, pode ir apreciar a pequena praia 
do Faial, aconchegada entre altas falésias ou ir espreitar 
o miradouro do Guindaste, onde a paisagem é impressionante.

5 — MIRADOURO DO CORTADO
Ponto de passagem obrigatório para se percorrer mais uma velha 
estrada retorcida, com paisagens impressionantes.

6 — SANTANA
As pequenas e coloridas casas com telhados de colmo são a atração 
principal. Zona bastante turística onde não faltam restaurantes 
nem lojas com produtos típicos e os incontornáveis souvenirs.

7 — SÃO JORGE
Numa visita às Ruínas de S. Jorge, memória de uma velha destilaria, 
encontra diversos cenários fantásticos para fotografar.

8 — PONTA DELGADA
Do Miradouro da Ribeira da Janela pode apreciar a vista sobre a 
pequena povoação e a Ribeira, que é o mais extenso e abundante 
curso de água formado no interior da Ilha.

7 — PORTO DA CRUZ
Os Engenhos do Norte são uma unidade industrial dedicada à produção 
da bebida alcoólica típica da Madeira, a aguardente de cana que, à 
semelhança do Rum e da Cachaça, é um destilado do suco fermentado 
da cana de açúcar, uma das culturas que durante séculos foi um dos 
principais recursos da Ilha da Madeira. Uns metros mais à frente encontra 
o miradouro da Furna do Porto da Cruz que oferece paisagens estonteantes.

8 — MERCADO AGRÍCOLA DO SANTO 
  DA SERRA
O dia de mercado mais interessante é o Domingo. Mas o mais 
importante é o caminho até lá, desfrutando das muitas curvas 
e paisagens da estrada ER108 e, depois de Sto. António da Serra, 
o traçado da ER102 até ao próximo destino.

9 — CAMACHA
A antiga povoação, que durante muitos anos se dedicou 
ao artesanato, construindo cestos, caixas e até peças de mobiliário 
em vime, é hoje um fantasma do seu passado. No entanto está 
rodeada de estradas maravilhosas para andar de moto. Daqui siga 
a ER102 até à povoação de Cancela.

10 — JARDIM BOTÂNICO DA MADEIRA
Às portas do Funchal, além de uma maravilhosa vista sobre a cidade, 
o jardim encanta os visitantes com as cores de mais de 2.500 plantas 
exóticas, que enfeitam uma área de 35 mil metros quadrados.

9 — SÃO VICENTE
Uma das cidades mais importantes da Costa Norte da Ilha, que 
se desenvolveu sobretudo devido à produção do afamado vinho 
da Madeira. Aproveite para fazer uma prova destes vinhos na loja 
Porto de Abrigo, que ocupa um edifício histórico que retrata 
a história da produção e transporte do precioso néctar. Para degustar 
a gastronomia local pode aproveitar o Restaurante Caravela, 
que fica praticamente ao lado, e que oferece um menu alargado.

Se estiver folgado de tempo, fique a saber que em São Vicente também 
existe um Centro de Vulcanismo, onde além de uma visita às Grutas 
de S. Vicente, que se formaram a partir de uma erupção vulcânica 
ocorrida há 890.000 anos no Paúl da Serra, pode também, num espaço 
dedicado, assistir aos espetáculos audiovisuais que fazem a recriação 
da evolução geológica das grutas, a erupção dum vulcão e ainda 
a simulação do nascimento do Arquipélago da Madeira.

10 — FUNCHAL
O regresso ao Funchal é feito pela VE4. Depois dos túneis vai chegar à 
localidade de Serra de Água, onde pode aproveitar para, num dos diversos 
bares anunciados à beira da estrada, provar a Poncha, uma bebida típica 
da Madeira, à base de sumo de citrinos e aguardente de cana.

ROTA NORDESTE
Uma rota que lhe vai mostrar o interior da Ilha 

da Madeira, na sua região mais acidentada 
geologicamente. Um desafio para a condução, uma 

tentação para os olhos, pelo que é recomendada 
prudência e muitas paragens, para apreciar as 

paisagens e não só. Atravessando o Parque Natural 
do Ribeiro Frio e encarando o espetacular cenário 

da Penha d’Águia, milhares de curvas e paisagens 
desconcertantes esperam por si.

ACEDA AO MAPA AQUI

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=146kAoKimBokdW1j1nbKasu5mjYLxN78&usp=sharing


Esta rota vai mostrar-lhe o lado mais 
selvagem da Ilha da Madeira. Da linda baía 
de Câmara de Lobos às isoladas piscinas 

naturais de Porto Moniz, do desértico 
planalto central às belas estradas floridas 

do Oeste, deixe-se levar por curvas deliciosas 
e paisagens inesquecíveis. O regresso 

ao Funchal será tardio, mas, no caminho, 
tem várias opções para relaxar.

ACEDA AO MAPA AQUI

ROTA OESTE

1 — CÂMARA DE LOBOS
Comece este roteiro no pequeno porto de abrigo e envolva-se nas 
intrincadas e coloridas ruas do centro. A pequena baía fez os encantos 
de Winston Churchill quando o político a visitou durante os anos 50.

2 — CABO GIRÃO
O caminho mais interessante é pela Estrada de Sta. Clara, 
que proporciona muitas curvas e paisagens interessantes. 
No Cabo Girão, do cimo dos seus 580 metros de falésia sobre 
o mar, aprecie a vista.

3 — MIRADOURO DA TERRA GRANDE 
  - SERRA DE ÁGUA
Situado por cima da povoação de Serra de Água, este local proporciona 
uma impressionante vista. O caminho até lá também é imperdível.

4 — MIRADOURO DO LOMBO DO MOURO
Mais um local onde é impossível não parar e apreciar a vista!

5 — PAÚL DA SERRA
Deixe-se surpreender pelo maior planalto da Ilha da Madeira, situado 
a uma altitude média de aproximadamente 1.500 metros.

6 — LAGOA DO FANAL
Atravessando a floresta Laurissilva, classificada de Património 
Mundial Natural pela UNESCO, passa-se perto da impressionante 
cratera vulcânica transformada em Lagoa. O seu acesso é feito 
exclusivamente a pé, mas são apenas 50 metros, mesmo em frente 
ao local de estacionamento.

7 — RIBEIRA DA JANELA
Aqui desaguam no Oceano as águas do maior curso de água da Ilha. 
Uma das principais atrações do local é o Miradouro.

8 — PORTO MONIZ
As piscinas naturais são dignas de visita. Tal como o velho forte 
que além de acomodar um belo aquário, do seu terraço obtêm 
umas preciosas vistas da Costa Norte da Ilha, do porto de abrigo 
e do Heliporto que comprova o isolamento desta terra. A caminho 
do próximo destino, pele ER-101, não deixe de parar e ver a vista 
da montanha sobre Porto Moniz.

9 — ACHADAS DA CRUZ
O caminho segue por entre montanhas e estradas bordejadas 
de flores. Disfrute da condução já que a ER-101 consiste numa 
quase interminável sequência de curvas.

10 — PONTA DO PARGO
As curvas continuam, as flores também. Na Ponta do Pargo a vista 
sobre o Oceano é impressionante, sobretudo ao final do dia, já que 
é o melhor ponto da Ilha para apreciar o pôr-do-sol.

11 — PRAIA DA CALHETA
Continuando a ER-101 vai chegar à Calheta, onde, os Engenhos 
da Calheta, uma outra destilaria que antigamente processava 
o suco da cana de açucar espera por si.

12 — CASCATA DOS ANJOS
Continue pela velha estrada ER-101. Por vezes o GPS insiste em que 
se dê a volta para trás, mas não é verdade. E ainda que por algum 
imprevisto isso aconteça, vale a pena fazer o percurso até à Cascata. 
Seguindo em frente chega-se ao próximo destino, a belíssima vila 
de Ponta do Sol. No caminho, junto ao mar, vai passar pela Cascata 
dos Anjos, um lugar imperdível para uma grande foto.

13 — CAIS DA PONTA DO SOL
Este local é repleto de significado já que aqui se registam as temperaturas 
mais elevadas da Ilha, sendo também onde, o sol brilha durante maior 
número de horas. Não admira por isso que as suas imediações sejam 
excelentes para o cultivo da banana. Deve ir mesmo até ao velho Cais, 
onde na esplanada pode apreciar um espetacular pôr-do-sol.

14 — RIBEIRA BRAVA
Se ainda estiver com tempo, o Museu Etnográfico da Madeira 
é um dos locais que merece uma visita.
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