Jardim Municipal
O Jardim Municipal, também conhecido por Jardim Dona Amélia,
situa-se no lado norte da Avenida Arriaga e ocupa uma área de 8.300
m2. Neste espaço localizava-se outrora o Convento de São Francisco,
cuja Pedra de Armas, ainda se encontra em exposição num dos relvados.
O jardim possui belos exemplares da flora da Madeira e de muitas outras
partes do Mundo, sendo que as espécies de maior interesse se encontram
identificadas. Com uma localização privilegiada no centro da cidade,
este jardim possui ainda um lago e um riacho com peixes e aves.
Aberto todos os dias.
Av. Arriaga, no Funchal.
Tel. +351 291 231 501
E-mail: parquejardinscemiterios@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt

Núcleo dos Dragoeiros das Neves

Núcleo dos Dragoeiros das Neves
O Núcleo dos Dragoeiros das Neves localiza-se no Funchal, na freguesia
de São Gonçalo. É constituído por um conjunto de dragoeiros centenários
e por um jardim com vegetação indígena do litoral da Madeira.
Possui ainda um pequeno imóvel, que funciona como local de informação
ambiental e de dinamização de atividades relacionadas com a conservação
da natureza em geral – O Centro de Informação do Serviço do Parque
Natural da Madeira.
Aberto de segunda a sexta-feira das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30.
Sítio das Neves, no Funchal.
Tel. + 351 291 795 155/ + 351 291 794 258
E-mail: pnm.sra@gov-madeira.pt
www.pnm.pt
Massaroco

Parque de Santa Catarina
O Parque de Santa Catarina, com uma área de cerca de 36.000 m2,
proporciona uma belíssima vista sobre a baía do Funchal. O Jardim
possui um grande relvado rodeado por diversos canteiros com inúmeras
espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas, provenientes de todos os
cantos do Mundo. Destaque para a Capela de Santa Catarina e para a
lagoa que apresenta uma ilha para repouso e nidificação de aves.
Aberto todos os dias.
Avenida do Infante ou Avenida Sá Carneiro, no Funchal.
Horário de Verão: 7h às 21h / Horário de Inverno: 8h às 19h
Roseiral da Quinta do Arco

Roseiral da Quinta do Arco

Aberto de Abril a Dezembro das 10h às 18h.
Arco de São Jorge, no norte da Ilha da Madeira
Tel. +351 291 570 250
E-mail: info@quintadoarco.com
Parque de Santa Catarina
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No Roseiral da Quinta do Arco, localizado na Costa Norte da Madeira,
encontrará uma das maiores coleções de roseiras de Portugal, constituída
por mais de 1.700 diferentes espécies, desde as mais tradicionais a
outras mais invulgares produzidas pelos proprietários.

Parques e Jardins

Jardim Tropical Monte Palace
O arquipélago da Madeira
localiza-se no oceano Atlântico.
A sua posição geográfica e a
sua orografia montanhosa
concedem à ilha da Madeira
uma espantosa amenidade
climática, com temperaturas
médias suaves e uma humidade
moderada. Surpreenda-se neste
jardim exótico que se debruça
sobre o mar.

O Jardim Tropical Monte Palace possui plantas exóticas endémicas de
vários países, assim como espécies indígenas da floresta Laurissilva da
Madeira. Apresenta também peixes Koi e cisnes nas lagoas existentes.
Poderá ainda apreciar a famosa coleção de cerâmica (séc. XV-XX), um
painel de 166 azulejos, denominado "As Aventuras dos Portuguesas no
Japão", e um grupo de painéis que retratam a História de Portugal. O
jardim também apresenta um museu sobre “A paixão africana” e os
“Segredos da mãe natureza”.
Aberto todos os dias das 09h30 às 18h.
Caminho do Monte, 174 ou no Caminho das Babosas, no Funchal.
Tel. + 351 291 780 000

Jardim Quinta das Cruzes

Jardim Botânico da Madeira – Eng. Rui Vieira

Jardim Quinta das Cruzes

O Jardim Botânico da Madeira – Eng. Rui Vieira, possui uma área
ajardinada superior a 35.000m2, com mais de 2000 plantas, oriundas
de todos os continentes. Este jardim constitui um polo de ciência, cultura
e lazer, onde se estuda e preserva as plantas naturais do arquipélago,
especialmente as mais ameaçadas de extinção.

A Quinta das Cruzes apresenta no seu jardim raras esculturas arqueológicas
das quais se destacam duas janelas Manuelinas do séc. XVI, esculpidas
em basalto. O espaço integra a casa principal, a capela de Nossa Senhora
da Piedade, o jardim arqueológico e a plantação de orquídeas de diversas
espécies, canforeiras, palmeiras, eucaliptos da Austrália, entre muitas
outras plantas. A História diz-nos que esta foi a última residência de um
dos descobridores da Madeira, João Gonçalves Zarco.

Aberto todos os dias das 9h às 18h.
Caminho do Meio - Quinta do Bom Sucesso, no Funchal.
Tel. +351 291 211 200
E-mail: jardimbotanico.sra@gov-madeira.pt
www.sra.pt/jarbot
Jardim Tropical Monte Palace

Aberto de terça a domingo das 10h às 12h30 e das 14h às 17h30.
Calçada do Pico, 1, no Funchal.
Tel. +351 291 211 200
E-mail: mqc.drac.srt@gov-madeira.pt
www.museuquintadascruzes.com

Jardins Quinta do Palheiro
Os Jardins Quinta do Palheiro reúnem algumas das mais raras e valiosas
plantas exóticas, constituindo um verdadeiro paraíso para os amantes
de camélias. O seu amplo relvado, aconchegado por magníficas árvores
centenárias, constitui um excelente cenário de lazer.
Abertos de segunda a sexta-feira das 09h30 às 16h30.
Caminho Quinta do Palheiro 32, no Funchal.
Tel. + 351 291 793 044
E-mail: gardens@palheiroestate.com
www.palheirogardens.com
Jardim Botânico da Madeira
Orquídea

Jardins da Quinta da Boa Vista

Jardim Orquídea

Neste jardim há sectores dedicados a Bromélias da América do Sul,
Martinetes da Austrália e Alóes de África, no entanto, o principal centro
de atração do jardim é a exposição de orquídeas, que têm vindo a ser
colecionadas e galardoadas ao longo dos últimos 20 anos.

Com mais de 50.000 plantas, este jardim, único na Europa, apresenta-se
como um belo e raro viveiro de orquídeas, do qual consta um interessante
trabalho de reprodução em laboratório que permite que as suas plantas
floresçam durante todo o ano.

Aberto de segunda feira a sábado, das 09h às 17h30 (excepto feriados).
Rua Lombo da Boa Vista, no Funchal.
Tel. +351 291 220 468
E-mail: patrickgarton@hotmail.com
Jardins Quinta do Palheiro

Aberto todos os dias das 09h30 às 18h.
Rua Pita da Silva, 37 (logo abaixo do Jardim Botânico).
Tel. + 351 291 238 444
E-mail: jardim.orquidea@gmail.com
www.madeiraorchid.com

