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 Confirma-se a normalidade na atividade turística da Madeira.
 Não existem fogos ativos no Funchal.
 Apenas uma Unidade Hoteleira foi, 
 Em menos de 24 horas, todos os turistas regressaram às unidades de 

que tinham sido evacuados (na sua maioria por precaução) ou foram 
instalados em novas unidades, estando a situação totalmente 
regularizada. 

 As unidades afetadas, nos 
visitadas, atestando

 Todos os passeios pedestres oficialmente recomendados já se 
encontram operacionais, sendo que poderão existir alguns 
condicionamentos de trânsito devido às opera
algumas zonas. Este é mais um sinal da normalidade que se respira na 
atividade turística da ilha.

 O Jardim Botânico reabre amanhã, dia 12 de agosto, na parte da tarde. 
Já no que respeita aos Teleféricos da Madeira, importa referir que o
Funchal já se encontra operacional e o do Monte reabre também, 
amanhã, ao meio dia.

 Todas as restantes atividades, quer em terra quer no mar, bem como as 
atrações turísticas do Funchal, encontram
sem restrições, sendo que a

 Encontra-se disponível uma linha de informação permanente, que pode 
ser acedida através do número 351 211140200, entre as 9.00 e as 19.00 
horas. 
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se a normalidade na atividade turística da Madeira.
Não existem fogos ativos no Funchal. 
Apenas uma Unidade Hoteleira foi, infelizmente, afetada. 
Em menos de 24 horas, todos os turistas regressaram às unidades de 
que tinham sido evacuados (na sua maioria por precaução) ou foram 
instalados em novas unidades, estando a situação totalmente 

As unidades afetadas, nos concelhos do Funchal e da Calheta já foram 
visitadas, atestando-se o regresso à normalidade.   
Todos os passeios pedestres oficialmente recomendados já se 
encontram operacionais, sendo que poderão existir alguns 
condicionamentos de trânsito devido às operações de rescaldo em 
algumas zonas. Este é mais um sinal da normalidade que se respira na 
atividade turística da ilha. 
O Jardim Botânico reabre amanhã, dia 12 de agosto, na parte da tarde. 
Já no que respeita aos Teleféricos da Madeira, importa referir que o
Funchal já se encontra operacional e o do Monte reabre também, 
amanhã, ao meio dia. 
Todas as restantes atividades, quer em terra quer no mar, bem como as 
atrações turísticas do Funchal, encontram-se disponíveis aos turistas, 
sem restrições, sendo que a larga maioria nem chegou a ser afetada.

se disponível uma linha de informação permanente, que pode 
ser acedida através do número 351 211140200, entre as 9.00 e as 19.00 
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se a normalidade na atividade turística da Madeira. 

 
Em menos de 24 horas, todos os turistas regressaram às unidades de 
que tinham sido evacuados (na sua maioria por precaução) ou foram 
instalados em novas unidades, estando a situação totalmente 

concelhos do Funchal e da Calheta já foram 

Todos os passeios pedestres oficialmente recomendados já se 
encontram operacionais, sendo que poderão existir alguns 

ções de rescaldo em 
algumas zonas. Este é mais um sinal da normalidade que se respira na 

O Jardim Botânico reabre amanhã, dia 12 de agosto, na parte da tarde. 
Já no que respeita aos Teleféricos da Madeira, importa referir que o do 
Funchal já se encontra operacional e o do Monte reabre também, 

Todas as restantes atividades, quer em terra quer no mar, bem como as 
se disponíveis aos turistas, 

larga maioria nem chegou a ser afetada.  
se disponível uma linha de informação permanente, que pode 

ser acedida através do número 351 211140200, entre as 9.00 e as 19.00 


