
A PRIMEIRA VEZ

Joen Rude Falsner e Amalie Rohde Willumsen 
Amalie and Joen são um casal dinamarquês que trocou recentemente Copenhaga 
por Lisboa e decidiu criar um vlogue para registar as suas aventuras por terras 
lusas. Não podia faltar, como é óbvio, uma passagem pela Madeira. 
O par esteve cá durante uma semana (de 11 a 18 de Maio de 2019) apaixonou-se 
pela ilha e elaborou uma série de sete vídeos temáticos sobre a sua estadia. Os 
três primeiros a ser publicados (respectivamente dedicados à cidade do Funchal, 
à gastronomia madeirense e o terceiro uma experiência de ‘Glamping’ na Ponta do 
Sol) tornaram-se virais, ultrapassando as 12 mil visualizações num dia. 
Se quiser continuar a acompanhar as aventuras de Amalie and Joen  
à volta da ilha basta seguir o canal ‘STAY CLASSY VLOG’ no Youtube.

Sempre estivemos familiarizados com a Madeira. Eu cresci a jogar 
golfe, então sempre quis vir cá para jogar, embora isso nunca 
tenha acontecido. Por outro lado, a Madeira é um destino turístico 
popular na Dinamarca desde que me lembro. 
 
Tranquilidade – e obviamente paraíso – são as 
palavras que me vêm à mente para descrever a ilha. A Madeira é o 
mais próximo que já experimentei da minha ideia de como seria 
viver no planeta Terra há milhares. 
 
Aquilo de que eu gostei mais foi a diversidade da 
natureza. Podes estar no topo do mundo numa montanha 
acima das nuvens, 20 minutos depois nadar em belíssimas 
piscinas vulcânicas e, 10 minutos mais tarde, comer o peixe mais 
fresco do planeta! 
 
Aquilo que de que menos gostei é que algumas atracções 
turísticas, como por exemplo o Cabo Girão, o Pico do Arieiro ou o 
Cristo Rei, são excessivamente publicitadas. 
Embora tenha achado que todos estes sítios valem a pena ser 
visitados, sinto que muitos turistas que vêm à Madeira estão a 
perder algumas experiências mais autênticas. 
 
Ao mesmo tempo isto cria algum congestionamento “não tão 
bonito” tornando estas atracções menos apelativas. 
 
Prato favorito? Espada com Banana em forte 
competição com as lapas.
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