
RAONS PER VISITAR MADEIRA 
 
Hi ha un munt de raons per visitar “perla de l’Atlàntic”: la seva història, gastronomia, oferta 
turística, espectaculars miradors, escarpats penyasegats, passeigs marítims, jardins i parcs, 
telefèrics, esglésies i capelles, museus, la ruta del vi de Madeira, la botànica, platges, etc.  
 
Però com a muntanyecs i senderistes amants de la Natura, en destaco tres: 
 

1. Les levadas: són canals de petites dimensions que hi ha a l’illa de Madeira, que porten 
l’aigua de les vessants orientades al nord, on n’hi ha amb abundància, fins als molins 
de la vessant sud de l’illa, formant una xarxa de més de 3000 kilòmetres de canals 
d’irrigació paral·lels a camins senyalitzats. 
Las levadas van començar a construir-se al segle XVI, i formen part d’un conjunt 
d’àrees protegides. Actualment han esdevingut també itineraris de senderisme. 

 
2. La laurisila: és el nom que rep un tipus de bosc humit subtropical, format 

majoritàriament per falgueres, arbres de la família de las lauràciees i endèmic de la 
regió dels arxipèlags de Madeira, Açores, Canaries i Cabo Verde. 
Aquesta àmplia extensió de bosc de laurisilva ubicada a les terres altes de l’illa de 
Madeira en contacte amb espècies endèmiques de flora i fauna està considerada 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 

 
3. Temperatura de l’aire: els valors mitjos anuals de la temperatura de l’aire a l’illa de 

Madeira són majors a la costa sud que a la costa nord i disminueixen a l’interior de 
l’illa en funció de l’altitud. Així, la temperatura mitja anual és de 18,8 ºC a Funchal (58 
m), 15,2 ºC a Santana (380 m), descendint al valor de 9,7 ºC a Arieiro (1 818 m). La 
temperatura mitja mensual varía poc al llarg de l’any, la major es a l’estiu (22,2 ºC a 
l’agost a Funchal) i la menor a l’hivern (15,9 ºC el mes de febrer a Funchal). 

 
 

 



Plantejament de l’estada a Madeira del 6 al 15 d’agost 2022: 
 
Tal com ens ha funcionat els darrers anys a Somiedo i les Dolomites, ens allotjaríem en un 
hotel que seria com el “camp base” per fer les sortides en un radi al voltant, preferiblement al 
nord de l’illa on el clima és més fresc i estem més a prop de la zona muntanyosa. Igualment 
tenim la possibilitat de fer activitats culturals o visites en llocs tancats com museus en cas de 
mal temps (pla B), doncs l’illa és petita i està ben comunicada.  
 
Transport: vol d’avió amb la companyia portuguesa TAP fent escala a Lisboa. Sortiríem a les 
11:25 de BCN (aterrant a les 15:10 a Funchal) el dissabte 6 d’agost i tornaíem el dia 15 (16:00 
FNC – 21:50 BCN). Horaris a confirmar. 
Per desplaçar-nos dins de l’illa i fer els transfers inici/final de les excursions/activitats seran en 
bus 22/35 places contractat al nostre servei com vam fer a Somiedo. 
Podem valorar un servei de bus Vilassar de Dalt-aeroport de Barcelona el dia d’anada/tornada 
 
Pressupost (aproximat): seria variable en funció del nombre de socis de La Massa que 
participéssim a l’estada a Madeira. El preus per persona serien aquests: 

 Bitllet d’avió anada i tornada: 425€ 
 Bus i desplaçaments interiors els 10 dies: 122€/88€ depenent capacitat bus 

22places/35 places 
 Estada a hotel *** o similar en règim de mitja pensió en habitació doble (diari): 41€  

TOTAL: entre els 850-950€ 
 

Propostes d’excursions: 
 
PR9: la Levada do Caldeirão Verde, impressionant obra d’art construïda en el segle XVIII, 
comença a la llera principal de la Ribeira do Caldeirão Verde i, travessant abruptes i escarpats 
indrets, transporta l’aigua que discorre des de les més altes muntanyes de l’illa de Madeira a 
les àrees regadiu dels terrenys agrícoles de la pedanía de Faial. 
Aquesta levada construïda amb fins d’ús agrícola constitueix una important via de penetració 
per a caminants a l’interior de la pregona vall de la Ribeira de São Jorge i ofereix una 
espectacular visió de l’orografía de l’interior de l’illa i la possibilitat de passar por túnels 
excavats a força de braç a la roca. 
 
Distància: 8,7 Km (+8,7 Km retorn) 
Grau de dificuldad: Intermedi 
Duració: 5:30 hores 
Inici/Fin: Parque Florestal de Queimadas / Caldeirão do Inferno 
Altitud min/máx: 1020 m / 877 m 
 
PR1: Vereda do Areeiro. Aquest sender amb extensió de VN 7,4km (sender part nord) i VS 
8,7km (sender sud) amb una duració de 3.30 hores, connecta els pics més alts de Madeira, el 
Pico Ruivo (1862 m), Pico das Torres (1851 m) y el Pico do Areeiro (1817 m), es tracta d’un 
sender formidable que inclou túnels, alguns desnivells accentuats, indrets escarpats i paisatges 
fabulosos del massís muntanyós central que forma part de la Xarxa Natura 2000. 
 
Distància: 6,1km (VO) | 7km (VE) 
Grau de dificuldad: Intermedi 
Duració: 3:30 horas 
Inici/Fi: Mirador de Pico do Areeiro / Pico Ruivo 
Altitude min/máx: 1857 m / 1491 m 



 
 
 
Altres propostes: 
 
PR13: Vereda do Fanal 
Distancia: 10.8 Km/ 5,6 Km 
Grado de dificuldad: Intermédio 
Duración: 4 horas 
Início/Fin: E.R. 209 Assobiadores / E.R. 209 Fanal 
Altitude min/máx: 1420 m / 1130 m 
 
PR1: Vereda do Urzal 
Distancia: 10,3 Km 
Grado de dificuldad: Intermédio 
Duración: 4:30 horas 
Início/Fin: Curral das Freiras / Lombo do Urzal 
Altitude min/máx: 1450 m / 519 m 
 
PR12: Camino Real da Encumenada 
Distancia: 12,5 km 
Grado de dificuldad: Intermédio 
Duración: 5 horas 
Início/Fin: Belvédère de Boca da Corrida / E.R. 228 (Encumeada) 
Altitude min/máx: 1323 m / 830 m 
 
PR8: Vareda de Ponte da Sao Loruenço 
Distancia: 3 Km (+ 3 Km retorno) 
Grado de dificuldad: Intermédio 
Duración: 2:30 horas 
Início/Fin: Baía d’Abra / Casa do Sardinha 
Altitude min/máx: 126 m / 23 m 
 
PR1.3: Vareda da Encumenada 
Distancia: 11,2 Km 
Grado de dificuldad: Intermédio 
Duración: 5 horas 
Início/Fin: Casa de Abrigo de Pico Ruivo / Encumeada 



Altitude min/máx: 1764 m / 1009 m 
 
PR10: Levada do Furado 
Distancia: 11 Km 
Grado de dificuldad: Intermédio 
Duración: 5 horas 
Início/Fin: E.R. 303 (Ribeiro Frio) / E.R. 102 (Portela) 
Altitude min/máx: 880 m / 645 m 
 
 

 
 
 


