mas tenho uma ideia.
(00:28)

E que tal um destino diferente?
Um destino igualmente bonito,
(00:34)

mas que para o qual não precisas de visto
e que ﬁca a menos de 2 horas de distância.
(00:40)

A Ilha da Madeira

E o preço dos bilhetes de avião é muito mais
baixo do que para a Tailândia!

João: O que se passa, Maria?

Maria: Hmm... Que destino é esse?

Pareces muito triste.

(00:48)

(00:07)

Maria: Acabei de receber um e-mail da
minha companhia aérea,
a conﬁrmar que os meus voos para a
Tailândia foram cancelados.
(00:14)

Era para ser a viagem dos meus sonhos, mas
agora...

João: Já estiveste na linda ilha da Madeira?

Maria: Não. E tu?
(00:53)

João: Já estive.
E acho que irias adorar!
(00:57)

Ah... não acredito que não vou ter férias este
ano.

Maria: O que te faz ter tanta certeza?

(00:22)

João: Gostas de caminhadas, não é?

João: Lamento saber que as tuas férias foram
canceladas

(01:02)
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Maria: Sim, adoro caminhadas.
Maria: Fajã...? O que é isso?
João: Então não te vais aborrecer na Madeira.
(01:07)

(01:51)

João: As Fajãs são lugares típicos da Madeira.

Vais encontrar lá muitos percursos bonitos,
nas montanhas, ao longo da costa e,
sobretudo, ao longo das levadas,

São sítios isolados e tranquilos à beira-mar,
sob uma falésia,
(02:00)

(01:16)

que são pequenos canais de irrigação.

onde só se pode chegar de barco ou por um
teleférico.

A maioria destes percursos pedestres

Há muitos teleféricos!

(01:21)

(02:05)

percorrem as ﬂorestas primárias da
Laurissilva,

O do Funchal, a principal cidade da ilha,
leva-te desde a colorida Zona Velha

o que te faz sentir como se estivesses a
caminhar por uma selva.
(01:30)

Maria: Parece-me bem.
O que mais se pode encontrar lá? Praias?
(01:34)

João: As praias não são o ponto mais forte da
Madeira,

(02:11)

até ao cimo das colinas,
a um jardim botânico igualmente repleto de
cores.
(02:18)

E depois de ver o parque,
podes descer a colina num trenó!
(02:21)

mas existem piscinas de rocha vulcânica,
junto ao mar, onde podes nadar.
(01:43)

E além disso, a Madeira tem dezenas de
belos miradouros, fajãs...

Maria: Um trenó?!
Eu pensava que o tempo na Madeira estava
sempre quente!
(02:26)
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(03:03)

João: Pois é.
Mas estes são trenós especiais, feitos de
vime,

De facto, não é preciso viajar para longe para
ter umas férias inesquecíveis.

João: Estás a ver?
(02:30)

que deslizam nas vias públicas.
Chamam-se "Monte Toboggan", ou "Carreiros
do Monte",

(03:08)

Aﬁnal parece que vais ter as férias dos teus
sonhos!

(02:37)

e, na verdade, são uma atração turística
bastante única.
Também podes fazer uma tour de catamarã
(02:44)

e observar golﬁnhos e outros animais
marinhos.
Há tanta coisa para fazer na Madeira.
(02:50)

Deixa-me mostrar-te algumas fotos online...
Olha!
(02:54)

Maria: Uau, isso é realmente impressionante.
Tens razão, a Madeira é linda,
(02:59)

até custa a acreditar que está tão perto.
Muito obrigada por esta dica.
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