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På Madeiras sydkust ligger Funchal, en stad där drygt 100 000 av öns totalt ca 265 000 invånare bor. 
Borgen Fortaleza de São João Baptista do Pico tronar ovanför stadens centrum.



João Gonçalves Zarco (ca 1390 – 1471) var en portugisisk upptäcktsresande, 
som omkring 1419 kom till Madeira. Han inledde därefter i Portugals namn 
kolonisation av ön, och grundade staden Cãmara de Lobos.

En annan med anknytning till Madeira var Christopher Columbus. Han bodde 
här ca 1480–1482 och var involverad i sockerhandeln, och var även gift med en 
dotter till grannön Porto Santos förste guvernör. Idag kan man ta en tur med en 
kopia av Columbus flaggskepp Santa Maria.



Estrada Monumental är en av huvudgatorna från väster in mot Funchals centrum och kantas av jakarandaträd.



Funchals 
katedral Sè 
byggdes åren 
1493–1517.



Den stora inomhus-
marknaden Mercado 

dos Lavradores bjuder 
på en färgsprakande 
upplevelse med alla 

sina frukter och 
blommor.



Blomsterförsäljarna bär än idag traditionella folkdräkter, och även den som ger fotografen smakprov på torkad frukt är färgglatt klädd.



På nedervåningens fiskmarknad går det livligt till på förmiddagarna. Här styckas och fileas massor av fisk av många 
olika slag, däribland tonfisk.



Givetvis kan man här också inhandla Madeiras populära espada (dolkfisk). Det är en smakrik djuphavsfisk som normalt 
lever på ca 1 000 meters djup, men som kan fångas tack vare att den under natten tar sig betydligt högre upp för att äta.



På Rua de Santa Maria i Zona Velha (Gamla stan) är portarna konstnärligt 
utsmyckade i glada färger, och här ligger även åtskilliga restauranger.





Kyparen på O’ Jango förevisar en del av utbudet, och vi 
bestämmer oss för varsin portion espada med stekt banan.



På flera av Funchals restauranger kan man avnjuta espetada (marinerat kött som grillats på spett) och underhållas av fadomusik.



Den brittiska släk-
ten Blandy etable-

rade sig på Madeira 
i början av 1800-

talet. År 1840 köpte 
man delar av ett 
gammalt kloster, 

varifrån man sedan 
dess framställt 

madeiravin. Blandys
blev rejält förmögna 

och äger idag stora 
områden på ön.

I The Old Blandy
Wine Lodge kan 
man smaka och 

inhandla en mängd 
varianter av den 
gyllene drycken.



Sedan 1905 har man kunnat dricka te, 
kaffe m.m. på The Ritz, vars väggar 

utsmyckats med kakeltavlor.



Tillsammans med sina båda medmusiker spelar Juan Caldarado ofta på Ritz uteservering under dagtid, 
medan de på kvällarna underhåller på Casa Poruguesa, en restaurang som drivs av Caldarados sambo. 





Utöver att avnjuta fin musik kan man äta gott på Casa Portuguesa. Maten på Madeiras restauranger är annars ofta smakfattig 
och grönsakerna överkokta, men här serveras bl.a. perfekt grillad och välsmakande fisk med fina tillbehör – och gott vin.



Jardim Botãnico, botaniska trädgården, innehåller en stor mängd växter inklusive denna del med bl.a. formklippt buxbom.





Från Zona Velha till högt belägna Monte kan man ta en spännande busstur genom tvära kurvor på branta backar, eller åka 
linbana. Man kan också som här ta linbanan mellan Jardim Botãnico och Monte. 



Även i Montes kyrka kan man se kakeltavlor.



Annars är Monte kanske 
mest känt genom att man 
kan ta en fartfylld slädtur 

en bit ner mot Funchals 
centralare delar.

Här väntar några carreiros

på åksugna turister.





Funchals årliga vårblomsterfest hålls detta år den 17–19 april, men redan tidigare under veckan pågår förberedelser. 







På fredagen underhåller en grupp folkdansare, och på söndagen kulminerar 
blomsterfesten i en färgsprakande parad.







Boa noite!
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