
Madeira – Trek’2014 
 
Data: dies 28 de juny a 08 de juliol de 2014  
 

Participants: Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Pili Inostroza i Toni     
Coll.  
 

Ascensions: Pic Arieiro (1.818m.) Pic Ruivo (1862m.) Pic do 
Furado (150m). 
 

Descripció: L’arxipèlag de Madeira es troba situat al Oceà Atlàntic 
a 860 kilòmetres al SO. de Portugal, a 770 kilòmetres al SE. de les 
Açores i 400 kilòmetres al NO de les Canàries. El conformen cinc 
illes, dues habitades, Madeira i Porto Santo i tres més petites no 
habitades conegudes col·lectivament com Illes Desertes. 
Administrativament, junt amb el veí arxipèlag de les Selvagens, 
configura la Regió Autònoma Portuguesa de Madeira. 
 

  
 
L'illa de Madeira presenta un accidentat relleu degut al seu origen 
volcànic, amb alts penya-segats vora el mar, com el del cap Girão 
de 589 metres, el més alt d’Europa i el segon del món. Els grans 
desnivells interiors van pràcticament des del nivell del mar fins els 
1.862 metres de la seva serralada més alta.  
 

  



 
Tot l’any gaudeix d’un clima suau amb temperatures moderades on 
la vegetació subtropical conserva restes del boscos humits de 
laurisilva, característics de la Macaronèsia, que encatifen el terreny i 
li confereixen un color verd rutilant propi. 
 

  
 
A partir de la època de la colonització en el segle XVè, es va iniciar 
la creació d’una xarxa de canals de rec per recollir l’aigua que 
brollava amb abundància en el cor de les serralades interiors. 
Aquestes arteries, anomenades localment “levades”, a principis del 
segle passat ja assolien els dos mil kilòmetres i abastaven 
pràcticament a la totalitat del territori, lo que va permetre el cultiu de 
canya de sucre, vinya, plàtans i molts altres productes que 
juntament amb la pesca varen determinar la prosperitat i el 
desenvolupament de tota l'illa. 
 

  
 
Acompanyant les levades va proliferar una complicada i 
espectacular xarxa de senderons i corriols construïts per realitzar 
les tasques de manteniment i neteja de les canalitzacions per 
aconseguir que l’aigua sempre flueixi per gravetat i sense obstacles 
fins al seu destí. Avui en dia aquets senders curulls de flors i 



exuberant vegetació han desvetllat un creixent interès excursionista 
i s’ha incrementat notablement el seu ús. 
 
Excursions: Dissabte 28 – Vol Barcelona_Lisboa_Funchal. 
 
Diumenge 29 – Pel matí la Península de São Lourenço i el Pic do 
Furado. Per la tarda levada del balcó de Ribeiro Frio. 
 
Dilluns 30 – Pel matí ascensió al Pic Ruivo, sostre de Madeira, per 
Achada do Teixeira. Per la tarda camí costaner de São Jorge i 
cases típiques de Santana anomenades Dorçaries. 
 
Dimarts 1 – De Rabaçal a la levada de la cascada de Risco i a la 
levada de les 25 Fonts. 
 

  
 
Dimecres 2 – Jardí Botànic de Funchal – Zoològic de Lloros i Jardí 
de les Orquídies. 
 
Dijous 3 – Santana – Ranxo Madeirense – Levada del Caldeirão 
Verd i levada al Caldeirão do Inferno. 
 
Divendres 4 – Travessa de la Serralada principal que discorre entre 
els pics mes alts de l’illa: Pic do Arieiro, Pic Cidrao, Pic Gato, Pic 
das Torrres i Pic Ruivo. 
 
Dissabte 5 – Pel matí turisme per Funchal i per la tarda Penya-segat 
del Cap Giraõ i platja de Calheta. 
 
Diumenge 6 – Volta complerta de la illa, amb cotxe i a Porto Moniz 
piscines naturals volcàniques vora el mar. 
 



Dilluns 7 – Excursió de Eira do Serrado (1.094m.) a Curral das 
Freiras (650m.), baixar i pujar. 
 
Dimarts 8 – Vol de retorn.  
 

 


