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Os carros são conduzidos por dois
“carreiros” que utilizam as solas grossas
das suas botas como travão, percorrendo
2 km de pura emoção e adrenalina, entre
o Monte e o Livramento.

Jardim Tropical Monte Palace

Walking distance in minutes: 4
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Walking distance in minutes: 1
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Próximo de um dos mais sublimes jardins
da cidade, este teleférico faz ligação à
freguesia do Monte, oferecendo belíssimas paisagens sobre a mancha ﬂorestal
do Vale da Ribeira de João Gomes.

Distancia a pé em minutos: 5

Built in honour of the saint patron of
Funchal, this beautiful church is home to
the tomb of Charles I of Austria and it’s
the most important place of pilgrimage on
the island.

Distancia a pé em minutos: 3

Walking distance in minutes: 3
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Jardim Botânico Eng.º Rui Vieira
Expõe uma coleção de mais de 2.000
exemplares de plantas exóticas de todos
os continentes. É um pólo de ciência,
cultura e lazer.
Displays over 2.000 examples of exotic
plants from all continents. It is a science,
cultural and leisure hub.
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Carros de Cesto
É no Monte que se encontram os tradicionais carros de cesto, um típico meio de
transporte concebido artesanalmente em
vime e madeira, criado no século XIX.

Igreja do Monte
Erguida em honra da padroeira da Madeira, esta belíssima igreja inclui no seu
interior o túmulo de Carlos I da Áustria e é
o local de peregrinação mais importante
da ilha.

Teleférico do Jardim Botânico

Located near one of the most sublime
gardens of the city, this cable car with
connection to Monte, offers beautiful
views over the Valley of Ribeira de João
Gomes along its route.

Distancia a pé em minutos: 6

In Monte we can ﬁnd the traditional wicker
toboggans, a typical transport made of
wicker and wood, created in the 19th
century.
They are driven by two men, called
“carreiros”, who use their boots as brakes,
taking you along two kilometres of pure
emotion and adrenaline.

Distancia a pé em minutos: 1

Walking distance in minutes: 5
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Centro Interpretativo do Caminho
de Ferro do Monte
O Centro Interpretativo do Comboio do
Monte está dotado de um espaço museológico, cujo espólio é composto por
ﬁlmes, fotograﬁas, imagens, artefactos e
diversos conteúdos alusivos à antiga
Estação do Caminho de Ferro do Monte.
Distancia a pé em minutos: 8

The “Centro Interpretativo do Comboio do
Monte” has a museum space, whose
collection
is
composed
of
ﬁlms,
photographs, images, artefacts and
various contents alluding to the old Monte
Railway Station.

Parque Leite Monteiro
Jardim romântico datado de 1899 acolhe
uma grande variedade de espécies ﬂorais
e árvores centenárias, com destaque para
o lago no centro e a sua vista sobre a baía.

Distancia a pé em minutos: 4

Fabuloso Jardim com uma área de
70.000 m2, destaca-se pela sua coleção
de plantas exóticas, oriundas de todo o
mundo, elegantes painéis de azulejos e
um museu com galerias de esculturas e
minerais.
This remarkable garden occupies an area
of 70.000 square meters, and its
well-known for it’s exotic plants collection
from all over the world, beautiful tile
panels and a museum with sculptures and
minerals galleries.
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This romantic garden dated from 1899 has
a great variety of ﬂoral species and
centenary trees, with a pleasant lake in the
centre of the park and an enjoyable view
over the bay.
Walking distance in minutes: 6
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Quinta Jardins do Imperador
Construída no século XIX, foi a última
residência do Imperador Carlos I da
Áustria, após o seu exílio em 1921. Com
agradáveis jardins e uma torre, oferece
uma magníﬁca vista para o Funchal.
Distancia a pé em minutos: 12

Built in the 19th century, it was the last
residence of the Emperor Charles I of
Austria, after his exile in 1921. With
pleasant gardens and a beautiful tower, it
offers a wonderful image of Funchal.
Walking distance in minutes: 12

Teleférico do Funchal
Veja a cidade a afastar-se e subindo as
encostas aproxime-se de uma natureza
íngreme, enquadrada pelo azul atlântico.
Da cidade ao alto da freguesia do Monte,
veja também a beleza natural da Madeira,
a sua orograﬁa e a sua geologia.
Watch the city depart, and climbing the
slopes approach a steep nature ﬁtted by
the Atlantic blue. From the city to the top
of Monte parish, see also the natural
beauty of the Madeira, its orography and
geology.

Walking distance in minutes: 8
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