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Candle Wisdom



O arquipélago da Madeira é composto
por um conjunto de ilhas (Ilha da
Madeira, Ilha do Porto Santo, Desertas e
Selvagens).

As ilhas da Madeira e Porto Santo são
habitadas pela população e as Desertas e
Selvagens são reservas naturais
protegidas.

A Ilha do Porto Santo foi descoberta no
ano 1418, pelos descobridores João
Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira.

A Ilha da Madeira foi descoberta em 1419, por João
Gonçalves Zarco e Bartolomeu Perestrelo.

O arquipélago está localizado no Oceano Atlântico.

A ilha da Madeira está dividida em onze concelhos
(Calheta, Câmara de Lobos, Funchal, Machico, Ponta do
Sol, Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava, Santa Cruz,
Santana e São Vicente).



Terra que proporciona maravilhosa paisagens
desde o mar até à serra, praias, miradouros,
prática de percursos na natureza, desportos,
turismo, hotelaria, gastronomia diversa, festas,
arquitetura singular, artesanato, agricultura,
pesca, …

O clima é agradável.

Local onde se observa várias formas de relevo.

As plantas (Floresta Laurissilva e outras) forma
um tapete de várias cores.

O arquipélago também é habitado por animais de diferentes espécies.

Ilhas de sons e cheiros agradáveis. Terra acolhedora com uma diversidade de atrações.

Nós sentimos amor pelo nosso arquipélago!



O nome do concelho provém provavelmente de uma pequena baía ou
enseada, que lhe serve de porto.

As suas atividades prendem-se com a agricultura, artesanato (tapetes de
retalhos, bordados, vassouras de urze, cestos de vime, rum de cana-de-
açúcar), comércio, prestação de serviços e outros.

Gastronomia típica peixe-espada preto, atum cozido com batatas, milho
cozido, carne assada com batata doce.

CALHETA

No local podemos contemplar belas paisagens verdes salpicadas com tons coloridos.

Apresenta uma praia de areia amarela que é uma excelente atração.



CÂMARA DE LOBOS

Designado concelho de Câmara de Lobos, dado que os descobridores
encontraram uma pequena baía repleta de focas ou lobos marinhos que
atualmente funciona como porto.

As suas atividades prendem-se à pesca, agricultura (bananeira, videira,…),
comércio, serviços, indústria, fruticultura, pastorícia, apicultura, blocos de
betão, floricultura.

Gastronomia típica peixe-espada preto, peixe gata, espetada, poncha,...

Terra que deslumbra pelas maravilhosas paisagens.

Proporciona uma praia de pedras e excelentes miradouros (Cabo Girão, Fajã dos Padres,…) que são excelentes pontos de
atração.



FUNCHAL

Funchal é o concelho que se destaca sendo a principal cidade da Ilha da Madeira. Afirma-se que a planta Funcho tenha
originado o seu nome.

Centro de muitas atenções pelas paisagens, jardins, arquitetura, hotéis, teleférico, museus, bibliotecas,…

Apresenta-se pelas atividades peculiares, salientando as instâncias governamentais, políticas e jurídicas, turismo,
artesanato (bordados da Madeira, artefactos em vime, rendas, latoeiro, sapateiro, chapéus de palha, instrumentos
musicais, bota de vilão e tapeçaria), comércio, prestação de serviços, diversão,…

A Gastronomia típica é diversa (espetada regional e filete de espada preto, espetadas em pau de loureiro, bolo do
caco, milho frito, bife de atum, carne de vinho e alhos, atum cozido, cozido à portuguesa, sopa de peixe, bolo de mel,
bife, queijada madeirense).

Também se destaca pelas festividades (Festa da Flor, Rali,…). Proporciona o prazer de usufruir de praias e excelentes
miradouros que são exímios em beleza.



Não se sabe nada de concreto sobre a origem do nome Machico. As
hipóteses são várias, sendo a mais comum a da lenda de Machim e Ana
d’Harfet, embora esta mais no campo da ficção.

As atividades ligam-se à pesca, agricultura, artesanato (bordados, cestaria e
ferreiro), prestação de serviços e outras.

Gastronomia típica é diversa (sopa de couve, sopa de moganga, cuscuz, milho
cozido com chicharros, tripa de porco recheada, gaiado seco, gaiado de
escabeche, lapas grelhadas, fragateira ou caldeirada e vinho americano). No
domínio a referir a Feira da Gastronómica.

MACHICO

Local de paisagens encantadoras. Convida com a sua excelente praia de areia e miradouros circundantes.



PONTA DO SOL

Concelho denominado Ponta do Sol por formar uma ponta que entra pelo
mar dentro e onde o sol bate primeiro quando nasce.

Destacam-se como atividades a agricultura, artesanato (tapetes de retalhos,
bordados, tanoaria, obra de vime e quadros em tela), prestação de serviços e
outras.

Gastronomia típica é diversa. Destaca-se a espetada e a caldeira de peixe.

Paisagens com diversidade de tons.

Apresenta uma excelente praia de pedra.



PORTO MONIZ

Concelho cujo nome deriva da história do local. Francisco Moniz é dado como um dos seus mais antigos povoadores.

Destacam-se como atividades a agricultura, artesanato (tapetes de retalhos, bordados, tanoaria, obra de vime e
quadros em tela), agropecuária, comércio, hotelaria, turismo, panificação, construção civil, energia elétrica, fruticultura
e viticultura, prestação de serviços e outras.

A Gastronomia típica é diversa. Destaca-se a batata tostada com sal, com feijão e maçaroca, batata murcha com peixe
espada frito, batata cortada com feijão e maçaroca, bolo de mel, arroz de lapas.

Paisagens únicas.

Apresenta uma praia natural de beleza singular (Piscinas Naturais do Porto Moniz) sendo também um local de
miradouros.



PORTO SANTO

Atribui-se a origem do nome ao facto dos primeiros descobridores terem ali
encontrado abrigo seguro à violenta tempestade que os atingira.

Oferece atividades ligadas à agricultura (videira de uvas brancas, melancia,…),
pecuária, pesca, hotelaria, turismo e comércio.

Gastronomia típica é diversa.

Local onde se insere um dos aeroportos da região.

Paisagens paradisíacas.

Terra singular pela sua praia natural digna de paraíso (areia com propriedades terapêuticas,…), uma zona de moinhos,
campo de golfe, ruínas históricas, museus e circunda-se commaravilhosos miradouros.



RIBEIRA BRAVA

O nome deste concelho advém da ribeira que ali corre e que muitas vezes
apresenta um caudal muito forte.

Zona de atividades centradas na agricultura, serração, carpintarias, hotelaria,
panificação, comércio geral, serviços, agropecuária, produção de eletricidade
e artesanato (bordados, cestaria em vime, tapetes de retalhos, ferreiro
empalhamento de garrafas, trabalhos em fósforos, obras de cana, bordados
da Madeira em tela).

A Gastronomia típica é diversa (bacalhau à Ribeira Brava, carne de vinho e
alhos, sopa de castanhas, licor de noz, poncha, sopa de cevada).

Paisagens paradisíacas. Local com praia de pedras.



A explicação do nome remonta à fase em que os descobridores entraram
numa praia que deu acesso a um vale com árvores onde encontraram cepos
derrubados pelo tempo, tendo o capitão mandado fazer uma cruz que foi
colocada no alto de uma árvore.

Destaca-se pelo artesanato, agropecuária, pesca, serviços de hotelaria,
suinicultura, aviários, panificação, floricultura, conserva de peixe,
horticultura, carpintaria, turismo e comércio.

SANTA CRUZ

Na gastronomia oferece sabores diversos (anona, papaia, manga, doce de licor de amora, aguardente de cana, sopa de
trigo, pão caseiro, bolos de milho cozidos em folha de couve, bolo do caco, espetada regional).

Local onde está o principal aeroporto da RAM.

Paisagens naturais apelativas. Proporciona uma praia de pedras e miradouros.



SANTANA

A origem do nome do concelho é desconhecida, embora em documentos se opine estar ligada à existência de um
pequenino templo em homenagem a Santa Ana.

Domina a ilha no artesanato (tecelagem, tapeçaria, trajes, bordados regionais, bonecas de palha de milho, cestaria em
vime, velas de cera, barretes, camisolas e cachecóis de lã de ovelha, objetos tradicionais de madeira, bonecas de tricô,
tecelagem e preparação do linho), agricultura, criação de gado, indústria, pequeno comércio, prestação de serviços,
turismo, viticultura, carpintaria, construção civil, agropecuária, extração de granito, panificação, hotelaria, floricultura.

A gastronomia típica é diversa (batata com bacalhau, sopa de trigo, bolo de noiva e pão caseiro, carne de vinho e alhos,
bolo do caco, maçarocas com batatas e feijão, frangolho, queijo de ovelha).

Paisagens com predominância do verde com salpicos tons coloridos.

Proporciona uma praia de pedras, atrativos que convidam à caminhada pela natureza, unidades hoteleiras e o Parque
Temático da Madeira.



A existência de uma pequena ermida, consagrada a São Vicente, deu nome ao local.

Conhecido pelo artesanato (obra de vime, bordados, trabalhos decorativos com miolo de pão, artefactos em madeira,
sapateiro, tanoaria, tapeçaria de retalhos, rendas, ferreiro, artigos decorativos em pano, bonecos de presépio com
âmago de figueira e de milho, latoeiro, artes plásticas), agricultura, panificação, turismo, extração de inertes,
viticultura, artefactos de cimento, móveis, apicultura, floricultura, extração de areia.

Na gastronomia oferece sabores diversos (espetada, carne de vinho e alhos, cuscuz, caldo de romaria, bolo de mel,
linguiça, poncha, sopas de trigo e de couve, inhame branco, arroz de lapas, caramujos, lapas grelhadas, pão caseiro,
vinho da região, semilha, caldeirada, sopa de marisco, licores, milho malhado, batata de pimpinela, maçaroca cozida e
assada).

Zona de enormes ondas que convidam à prática de desporto (surf,…).

Paisagens naturais grandiosas. Proporciona uma praia de pedras e miradouros.

SÃO VICENTE


