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Madeira is het eiland van de ‘levadas’, kilometers lange kanalen 

die water ‘dragen’ naar boerengrond dat anders droog zou staan. 

Cadeautje: er ligt een wandelpad naast, voor een tocht boven  

de wolken of in de mist – op zoek naar mannen met baarden.

TeksT: eric van den Berg    FoTograFie: JurJen drenTh

eiland
madeira

van
water



94 national geographic traveler 95national geographic traveler

vanaf linksboven met de klok 

mee: een inwoner aan de noord-

westkust draagt een traditio-

nele wollen muts. De zon komt op  

boven de baai bij Santana. In de 

tuin van hotel Cipriani in Funchal 

vind je prachtige tegelreliëfs.  

vorige pagina’s: De beloning na 

een fikse wandeling: vanaf het 

spectaculaire uitkijkpunt tussen 

Pico do arieiro en Pico ruivo kun 

je het hele eiland overzien.

 D
e Grote Oceaan kan vandaag slechts 
f luisteren. Al dat water moet daar  
ergens diep beneden zijn, onder de 
wolken die de bergen van het eiland 
omgeven. Je kunt de golven in de verte 
horen, tegen de rotsen van Santana, 
een dorp van 150 huizen, nu verstopt 
onder een wattendek. 

Maar de zon is altijd dichtbij. Zo werkt dat op Madeira. Komt 
de wind uit het noordoosten, wat het meest gebruikelijk is, dan 
blijven de wolken aan die kant tegen de bergen hangen. En is het 
in de hoofdstad Funchal, aan de zuidkant, zonnig. Tien minuten 
rijden, oké, twintig, en je zit in een ander klimaat. Werkelijk waar: 
er zijn hier 22 microklimaten geteld. Voor een wandelaar bete-
kent het vooral: wel of niet in de regen, wel of niet in de mist.

Al op de top van de Pico de Arieiro, het 1818 meter hoge begin-
punt van mijn eerste wandeling op het Portugese eiland, kan ik 
zien dat alles hier gaat over regen, mist en water. Water dat er aan 
de ene kant in overvloed is, en dat aan de andere kant juist zo 
nodig is. Maar ook water dat zijn kracht laat gelden, met overstro-
mingen, modderlawines en aardverschuivingen die de Madeire-
nen niet altijd aankunnen. Meermalen zijn doden geborgen.

Eiland van water. Het klinkt zo raar. En zo op een top van een 
berg op zo’n klein eiland voelt het opeens ook als zo véél. Overal. 
En dan is de slechte tijding voor mijzelf enkel dat door het weer 
van de afgelopen weken – uitzonderlijk – en wat kleinere aardver-
schuivingen dientengevolge de geplande tocht onmogelijk is ge-
worden. Het pad dat we eigenlijk zouden volgen, naar de vallei van 
Fajã da Nogueira, is afgesloten – op last van de Protecção Civil, en 
die naam suggereert dat hier heus een goede reden voor  is. 

Regenjack meegenomen dus. Dat in mijn rugzak kan blijven, 
want ik loop boven alle wolken. Een kilometer of acht à negen, 
uurtje of vier, voorspelt gids Norberto. Over paden die eeuwen 
geleden nog de enige noord-zuidroute waren, toen de Madei-
renen zelfs hun zieken nog over de bergen moesten sjouwen. 

Ik loop op eenzelfde pad, dat tegenwoordig bij een eet-, snack- 
en souvenirtentje eindigt. Het oogt als een lint van tegels, stenen 
en traptreden, slingerend langs en over en, ja, ook dóór de bergen 
van Madeira, want er zijn tunnels. Niet lang, maar pikkedonker 
zo gauw er een bocht in zit en gene zijde niet meteen in zicht is. 
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tages. De levadas van Madeira 
– naar het werkwoord levar 
(dragen). Kanalen van steen, 
zand, en vooral beton dragen 
het water naar land dat het no-
dig heeft. 

Je ziet ze al op alle bergen: 
alsof iemand met een scherp 
mes een lijn over de f lanken 
heeft getrokken. Dan ook ga je 
de getallen geloven. Er ligt op 
het eiland, niet groter dan pak-
weg 57 bij 23 kilometer, zo’n 
2300 kilometer aan levadas. Na 
1940 heeft de overheid de aan-
leg zelfs nog geïntensiveerd. De 
langste levada meet inmiddels 
104 kilometer. 

Leuke bijkomstigheid: langs al die levadas liggen paden.  
Bedoeld voor de mannen die de kanalen moesten graven, en de 
levadeiros die ze daarna moesten onderhouden, maar nu vooral 
gebruikt door wandelaars. Madeira heeft zodoende zichzelf door 
de eeuwen heen ruim tweehonderd wandelroutes (die over kliffen 
en bergtoppen meegeteld) cadeau gedaan. Daar kan geen master-
mind bij een ANWB of VVV aan tippen. 

Handig ook voor de senioren die hier overwinteren: een levada 
slingert zo geleidelijk als het maar kan de berg af, omdat het water 
niet over de rand mag vloeien. Ze liggen nagenoeg vlak: de af-
daling is nooit groter dan 1 procent, en voor de andersomlopers 
de klim dus evenmin. En omdat water bergaf stroomt, kiezen  
wij voor de van-boven-naar-beneden-variant. Met de auto eerst 
omhoog dus. 

Zo kom je ook nog in het Madeira dat niet wandelt maar loopt, 
gewoon omdat het moet: oude mannen die met scherpe messen 
van veldje naar veldje gaan om het gras te snijden voor de koeien 
op stal. Ruimte om te grazen is er op dit terrasseneilandje niet. 
Boeren hebben stukjes grond voor eigen consumptie en vaak nog 
een baantje in Funchal, het economische hart van het eiland, waar 
140.000 van de 240.000 Madeirenen wonen.

São’s kip ‘achter de kerk’
Onderweg van wandeling naar wandeling maken we een stop bij 
bar Comboios in Santana, tevens pleisterplaats voor enkele werk-
lozen, waar je al snel leert dat Madeira niet enkel het eiland van de 
madeirawijn, maar ook een eiland is van goedkope, zelfgemaakte 
wijn en gekruide varkenspootjes die je er als een tapa bij krijgt. 

‘Als de wijn te sterk is geworden, leng ik het aan met appelsap,’ 
zegt barman Manuel. En we maken een stop voor de beroemde 
kip van restaurant Casa de Palha in São Jorge (‘achter de kerk’ 
luidt de routebeschrijving). Over het oude huis, met een traditio-
neel dak van stro, leren we van eigenaresse São dat het er binnen 
’s zomers koel is en ’s winters net warm genoeg, over haar recept 
aanmerkelijk minder. ‘De kip die hier loopt, ui, ei limoen, laurier, 

Dan weer een stukje omlaag, even stilstaan bij een Trots van 
Madeira (genoteerd: Echium candicans, blauw), bocht om bij de 
gevallen duizend jaar oude boom, en weer een behoorlijk klim-
metje omhoog. De trui gaat uit, en je moet soms uitkijken waar je 
je voeten neerzet, dat wel, maar om te zeggen dat de wandeling 
‘behoorlijk pittig’ is, zoals ons was ingefluisterd, gaat wat ver. Wie 
twee keer zijn veters strikt, wordt al ingehaald door huppelende 
schoolkinderen of een groep kwebbelende bejaarden.

Het doet er niet toe, de top van de Pico Ruivo (1861 meter), de 
hoogste van het vulkanische eiland, lonkt. Waar ik het eiland van 
bloemen en bomen, water en wolken ga begrijpen. In het westen 
zie ik hoe de reeks witte windmolens energie opwekken op de 
Paúl da Serra, het plateau annex moeras. Zeg maar ‘de spons van 
Madeira’. 

2300 kilometer aan levadas
Op deze spons gaan we morgen lopen. Daar waar ook al dat  
regenwater zijn tocht over het eiland begint. Via stroompjes, 
beekjes, meertjes, zoals overal ter wereld, maar hier ook via een 
netwerk van irrigatiekanalen: ooit een idee van de Moren in 
Zuid-Spanje, in de 16de eeuw keurig gekopieerd door de Portu-
gese kolonisators die meer water wilden op hun suikerrietplan-

Overstromingen
Madeira, een Portugees  eiland 
op zo'n 700 kilometer ten wes-
ten van Marokko, wordt vaak 
geteisterd door overstromingen 
en landverschuivingen. Een 
ramp als in februari 2010, toen 
42 mensen omkwamen, doet 
zich geregeld voor. De grootste 
overstroming op Madeira vond 
plaats op 9 oktober 1803. De 
hoofdstad Funchal werd zwaar 
getroffen. Naar schatting 600 
Madeirenen verloren die dag 
het leven. In de wijk Santa 
Maria werden hele gebou-
wen en wegen door het water 
meegenomen. Na de ramp zijn 
er kademuren aangelegd langs 
de drie rivierbeddingen in 
Funchal. Die bleken niet altijd 
afdoende. In 1993 kwamen bij 
overstromingen 8 Madeirenen 
om. Bij de ramp van 2010 zijn de 
meeste slachtoffers gevallen in 
Funchal en omgeving. 

een bewoonster 

van Funchal is op 

weg van school 

naar huis. links: 

Het terras van 

het chique reids 

Palace Hotel in 

Funchal. 
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peterselie. Zo ongeveer. En dan 
alles in de houtoven.’ 

Alles wil ik horen. Niet omdat 
ik thuis São’s kip zonodig wil 
reproduceren, maar omdat ik 
weet dat ik ook morgen weinig 
Madeirenen zal ontmoeten. Een 
paar toeristen, dat wel, en met 
een beetje geluk een enkele  
levadeiro: er zijn nog steeds en-
kele honderden levada-werkers 
bezig op het eiland. Ze verwijde-
ren takken, bladeren en vuil, 
sturen het water naar het juiste 
stuk land. Zo gaat dat al eeuwen. 
Dat moet haast wel een zoek-
tocht worden naar oude man-
nen met baarden.

We rijden de zon in, de zon 
uit, volgen de noordkust, dan 
landinwaarts. Een mist van zout 
hangt tegen de kliffen aan, tus-
sen de bergen wacht een regen-
bui. Maar als we bij het begin 
van de Levada de Lageado, boven op het bergplateau, onze lunch 
in de rugzak stoppen, hebben de goden de wolken al de andere 
kant op geduwd.

Geen bordjes nodig
Alweer dat geluid van water. Overal. Is het niet de zee, dan is het 
een kabbelend stroompje tussen bomen, achter struiken. Ont-
sproten uit Madre d’Agua, zoals de Madeirenen hun grote water-
bron noemen, de Moeder (van het) Water. Ik loop naar de aange-
legde dam en zie daar het water in een lange bak lopen, een soort 
oneindige voederbak met hoge randen. Deze levada loopt door 
tot aan het bassin van een waterkrachtcentrale. Daar zijn er vijf 
van: Madeira haalt 30 procent van zijn energie uit water.

Madeira is water, begin ik te geloven als ik langs de levada naar 
beneden schuifel. Beetje modder, hier en daar wat gladde stenen. 
Plantjes worden struiken, struiken worden bomen: nu ben ik echt 
in het laurissilva, het laurierbos, dat eenvijfde van het eiland be-
slaat. Het is beschermd gebied, staat op de Unescolijst. En dit bos 
is nat. Eén vierkante meter laurissilva vangt per dag 80 liter water 
op – regen, mist, dauw. Dat is wat je noemt een fabriek!

De levada wijst de weg het bos in. Elke levada wijst de weg, naar 
beneden. Geen bordjes nodig. Het enige waarmee je rekening 
moet houden is dat het eindpunt nooit het beginpunt is. Vandaar 
dat bij toeristen de niet al te lange Levada das 25 Fontes, langs 25 
waterbronnen, populair is: 4,6 kilometer heen en dus ook 4,6 
kilometer terug (naar de parkeerplaats). Wij doen 12 kilometer 
heen. Vier uur, inclusief meeneemlunch. 

Taxi’s staan op de weg naar Calhete klaar om toeristen terug te 
brengen die geen eigen vervoer hebben geregeld. Die moeten terug 

Wereldmarkt
Zo op het oog is het een gewone 
Zuid-Europese markt. Zij het 
in een art-decogebouw uit 
1937, met blauwe Portugese 
tegelplateaus naast de ingang, 
en met bloemenverkoopsters 
in traditionele kostuums. De 
Mercado dos Lavradores in 
Funchal is een instituut van 
Madeira. Ontmoetingsplaats, 
vismarkt, goklocatie: deze 
markt is van alles. Bovenal is de 
wereld er te koop.

Een groot deel van de flora 
en fauna van Madeira is ooit 
geïmporteerd – door ontdek-
kingsreizigers, handelaren, im-
migranten. Vooral Zuid-Afrika, 
Brazilië en Australië zijn goed 
vertegenwoordigd. Op Madeira 
groeit dus groente en fruit van 
over de hele wereld. Proef op 
deze markt een anona, een 
maracusa met passievruchten, 
een guave, een appelbanaan of 
een pitanga. Vraag eerst naar 
de prijs: buiten het seizoen 
kunnen de prijzen  oplopen tot 
boven de 15 euro per kilo.
Mercado dos Lavradores op 
Rua Profetas is van maandag 
tot en met zaterdag geopend 
vanaf zeven uur.

‘In de botanische tuin  

in Funchal,’ aldus foto-

graaf Jurjen Drenth, 

‘heerst een heerlijke, 

bijna zenachtige rust.’
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naar Funchal doorgaans. Vreemd eigenlijk: er is op dit eiland zo 
veel meer wandelpad dan asfaltweg. Dat verschil was nóg groter 
voordat Portugal lid werd van de Europese Unie, in 1986. Geld van 
de unie heeft het eiland rigoureus veranderd. Duurde een autorit 
van Funchal naar Santana voorheen nog anderhalf uur, over ‘de 
oude weg’, voor ons is het een ritje van slechts 25 minuten. Heel 
Madeira is doorboord, de snelle routes zitten vol tunnels. Tegen-
woordig loopt er zelfs een weg naar Eira do Mourao, een dorpje 
hoog in de bergen, nog geen twintig jaar geleden moest je de trap 
nemen om er te komen, tweeduizend treden. Gevluchte Moorse 
slaven vonden er een veilige plek, ver van de wereld die niet veel met 
hen op had.

Verdomd: levadeiros!
Soms waan ik me, soppend door de modder naast de levada,  
iemand die stiekem in een andere wereld rondkijkt. Alsof ik niet 
door de voordeur naar binnenkom maar overal achterom ga. In de 
verte, ergens achter de bomen, hoor ik het Madeira van de gewone 
weg, waar een buschauffeur rustig rondkachelt door de dorpjes en 
hier en daar ook een krantje uit de stad aangeeft door het raam. Ik 
hoor een visboer die met zijn wagentje de huizen langstrekt en in 
zijn megafoon roept dat hij zijn laatste espada nog kwijt wil.

Maar ik zie hem niet. De Levada Nova dos Prazeres, 27 kilo-
meter lang, is er één backstage. Achter tuintjes langs, door kleine 
weilanden, soms onderdoor een asfaltweg kruisend. Ineens sta ik 
bij een rijtje huizen in Prazeres met duiven, katten of engelen op 
het dak – de bescherming tegen ongeluk, brand en ziekte. Of bij 
een ander dorp, Maloeira, waar buiten bar annex winkel Moinha 
een tafelvoetbal op spelers wacht.

En dan op het pad zie ik voor het eerst een teken van leven van 
de levadeiros: een van hun huisjes, in Hans en Grietje-vorm. Hier 
bewaren ze hun gereedschap, hier slapen ze bij plotseling nood-
weer. We komen een groep bouwvakkers tegen, die een oude  
levada voorzien van een nieuwe rand beton. Ik zie de schuiven 
die zij openzetten als de boer voor het water heeft betaald. Maar 

water genoeg vandaag op het 
land. En onder mijn voeten. De 
regen en mist van de afgelopen 
dagen (en van vijf minuten gele-
den) hebben het pad tot mod-
derbaan gemaakt. Bovendien zit 
er in de levada géén water, dus 
daar ‘glijloop’ ik langs een be-
tonnen, zeg maar gerust lelijke 
bak naar beneden. Of soms erín 
omdat het kanaal droger is! Vier 
kilometer per uur klokken we later. 

‘Bom dia,’ zeggen we tegen een groepje van drie mannen die 
ook maar een beetje voor zich uit zitten te staren naast het pad. 
Ze knikken. Collega’s in hun pauze, dat zie je zo. Verdomd:  
levadeiros! Ben je op zoek naar mannen met zo’n eeuwenoud  
beroep, zou je ze, diep verscholen in je regenjack, zo voorbij  
lopen. Jaime (48), zo blijkt, is het broekie: hij zit pas 16 jaar in het 
vak. Manuel is even oud maar loopt al 26 jaar langs levadas, en 
Abel (61) ruim 30 jaar. Manuel geeft al aan dat dit gesprek niet 
lang gaat duren: ‘Ach, het is niets bijzonders. Met de crisis ben ik 
allang blij dat ik werk heb.’

Hij haalt zijn schouders nog eens op, en kijkt vriendelijk doch 
nadrukkelijk weer voor zich uit, alsof ik daar de andere antwoor-
den maar moet zoeken. Maar daar is enkel een deken van mist, 
met het beetje groen van de weiden dat zich erdoorheen vecht. 

Ik weet dat ergens op het eiland de zon schijnt, want zo werkt 
dat op Madeira. Maar nu ben ik aan de kant waar het water is, ál 
het water. Wolken mist verhullen de oceaan, die hier vlak onder 
moet liggen. Het is niet meer gewoon een zee, het is nu het eind-
punt van alle levadas, kind van de madre daarboven. 

Journalist Eric van den Berg gaat regelmatig voor Traveler op reis. 
Zijn verhaal over de schatten van Peru begint op pagina 80. 
Fotograaf Jurjen Drenth reisde eerder voor Traveler naar Sardinië. 
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Beste periode
Madeira is een bestemming voor 
het hele jaar. echt koud wordt het 
er nooit, in de zomer is het zo rond 
de 25˚c. het voorjaar is prachtig 
(veel bloemen) maar druk. Beste 
maand is juni: het is minder druk 
dan in april en mei en de hotelprij-
zen liggen lager. of ga in september 
of oktober.

De reis 
transavia, www.transavia.com, 
vliegt rechtstreeks vanaf Schiphol 
op Madeira, op maandag en 
donderdag (vroeg vertrek, vlucht 
duurt ongeveer 4 uur). reken op 
prijzen vanaf ¤ 325,-. tap, www.
flytap.com, vliegt dagelijks op 
Funchal, met overstap in lissabon 
of porto (betere vertrektijden, 
vlucht duurt ongeveer 7 uur). 
prijzen beginnen ook ongeveer 
bij ¤ 325,-. Vanaf het vliegveld 
gaat de aeroBus naar Funchal (45 
minuten, ¤ 5,- voor een enkeltje, 
tap-passagiers gratis). 

tijdverschil
op Madeira is het een uur vroeger 
dan in nederland.

Wandelen
Wandelroutes te over: 200 stuks. 
langs de levada’s, over kliffen en 
in de bergen – van beginners- tot 
gevorderdenniveau. houd er reke-
ning mee dat veel routes weliswaar 
voor zichzelf spreken (je kunt geen 
andere kant op), maar dat er weinig 
wordt aangegeven. ook kan een 
eindpunt van een wandeling op een 
onhandige locatie liggen. Bedenk 
van tevoren hoe je terugkomt; 
een taxi kan prijzig zijn (tientallen 
euro’s). overweeg met een gids te 
gaan, die de wandeling interes-
santer maakt en ook het vervoer 
regelt. aanrader is Mountain 
expeditions,  
www.madeiraexpeditions.com.

Zwemmen
Madeira is geen eiland voor een 
strandvakantie. alleen al omdat er 
nauwelijks strand is. er zijn twee 
zandstranden (bij Machico en 
calheta), de rest van de kust is klif 
of stenen. Je kunt er echter prima 
zwemmen, want de watertempera-
tuur komt zelden onder de 18˚c. 
Wie toch zand onder zijn handdoek 
wil: neem de boot naar porto Santo, 
het kleinere eiland dat bij Madeira 
hoort.

Kleding 
Kleed jezelf in lagen, van t-shirt tot 
iets warms en neem een regenjack 
mee. ook een zaklamp is handig 
voor in de tunnels. check de 
weersomstandigheden en eventuele 
wegafsluitingen in de krant, de 
Diário de Notícias. of loop langs 
bij het toeristenbureau in Funchal 
(avenida arriaga 16, dicht bij de 
kathedraal).

Overnachten
Madeira is geen goedkoop eiland. 
Veel accommodaties, vooral de  
quintas (oude landhuizen), zitten 
in het hogere segment. Quinta do 
Furão bijvoorbeeld, in Santana, 
begint bij ¤ 140,- per nacht. De een-

reISWIJZer Madeira

voudigere maar geweldig gelegen 
Pousada dos vinháticos rekent 
vanaf ¤ 50,-. Zie voor een overzicht 
www.quintas-madeira.com. in de 
hoofdstad Funchal is er meer voor 
beperktere budgetten: Windsor, 
Sirius of Colombo. probeer ‘tourist 
town’ (ja, zo heet het echt) te 
vermijden.

eten en drinken
Casa de Palha, een uniek oud 
huis van stro en hout, gelegen in 
het dorpje São Jorge bij archade, 
serveert heerlijke kip, www.
restaurantecasadepalha.com. Voor 
een drankje of gegrilde vis met uit-
zicht moet je naar badplaats ponta 
do Sol: hoog boven de baai hangt 
bar/restaurant Sol Puente. Voor 
muziek en jonger publiek: Joe’s 
Bar in Jardim do Mar, een autoluw 
dorp aan zee. Poncha, dé lokale 
cocktail met witte rum, drink je 
bij taverna da poncha, pal aan de 
hoofdweg door Serra de Água. 
in Funchal springen er een paar 
etablissementen uit: bijvoorbeeld 
Café do teatro (av. arriaga 40) of 
Café do Museu aan het praça do 
Munícipio. Wie in het weekend mee 
wil doen met de locals, gaat eerst 
poncha drinken in Bar Number 
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two (in hotelbuurt), vervolgens 
naar Copacabana (in het casino) 
en dan naar Molhe of vespas (de 
twee bekendste clubs). Vuistregel: 
je bent altijd te vroeg. aanrader 
voor de lunch: a Bica, naast de 
Mercado dos lavradores, rua do 
hospital Velho 17.

reisgidsen
een uitmuntende Madeira-reisgids 
in het nederlands of engels is er 
niet. prima, maar enigszins onover-
zichtelijk is Madeira & Porto Santo, 
cadogan guides, ¤ 21,95. praktisch 
en up-to-date: Top 10 Madeira van 
eyewitness travel, ¤ 13,95.  
De gidsen in de lokale boekhandels 
over de levada-wandelingen zijn  
oud of oubollig, maar soms toch 
nodig. Dan toch maar Levadas 
and Foothpaths of Madeira door 
raimundo Quintal, ¤ 12,95). een 
leuk, compact boekje met wetens-
waardigheden is Madeira: A Short 
Illustrated History, Madeira Story 
centre, ¤ 10,50. Beste boekhandel: 
esperança in rua dos Ferreiros 119 
in Funchal.

tips
De attracties – anders dan de natuur 
– zitten vooral in Funchal: de Sé-
kathedraal, de Old Blandy Wine 
lodge, het Museu de arte Sacra, 
en bovenal de Jardim Botânico; de 
grote trots van het bloemeneiland 
(te bereiken met kabelbaan of bus 
31). Zeker gaan kijken in de Mer-
cado dos lavradores, en daarna 
de Cidade velha, de oude stad, 
verkennen. Funchal is geen shop-
stad; algauw beland je in een van de 
winkelcentra: Dolce vita, Madeira 
Shopping, Madeira Forum.

Meer informatie
Verkeersbureau van Madeira,  
avenida arriaga 18, 9004-519 
Funchal, tel. +291 211 900,  
www.madeiraislands.travel.

(Over)winterpaleis
Columbus vond er zijn bruid. 
Napoleon kocht er wijn. 
Churchill schreef er aan 
zijn memoires. Margaret 
Thatcher ging er op huwe-
lijksreis.  Madeira heeft door 
de eeuwen heen een bepaalde 
aantrekkingskracht gehad. De 
Portugeze ontdekkingsreizi-
gers vonden het een handige 
tussenstop. De Britten, die er 
begin 19de eeuw nog even de 
macht hebben gehad, ontdekten 
er vooral een lucratieve handel 
in de wijn. Later ontdekten ze 
de milde winters van Madeira. 
De rijken en aristocraten 
stonden aan de basis van het 
bloeiende toerisme. Hun spo-
ren zijn nog duidelijk zichtbaar. 
Het bekendste toevluchtoord  
is het Reid’s Palace, dat nu 
bijna 120 jaar bestaat. Bedacht 
door William Reid, die in 1836 
aankwam op het eiland als 14- 
jarige matroos en een fortuin 
zou vergaren met het verhuren 
van huizen aan toeristen. 
Ook Churchill vertoefde er. 
Thatcher zat in het Savoy, waar 
ook een van ’s werelds beste 
voetballers is gesignaleerd, 
Christiano Ronaldo: hij kreeg 
er  de Gouden Schoen overhan-
digd. Ronaldo, geboren in een 
arme wijk van Funchal, is de 
beroemdste zoon van Madeira. 
Hij heeft nu zelf plannen voor 
een luxe hotel op het eiland.

De Mercado dos lavradores in Funchal. 

Bezoekers genieten van het 

uitzicht vanaf het terras  

van restaurant Sol Poente  

in Ponta do Sol. 


