MADEIRA, DAS DESERTAS
AO PICO RUIVO
COM GABEL OLIVEIRA

PROGRAMA DA VIAGEM

DETALHES
DA
VIAGEM
Tipo: Aventura, Fotografia e Trekking
Dificuldade: 3/5
Conforto: 4/5
Duração: 8 dias / 7 noites

DESTAQUES
Desfruta da subida ao ponto mais alto da ilha, o Pico
Ruivo.
Navega até às Desertas, único local em Portugal com
lobos marinhos.
Entranha-te na Floresta de Laurissilva da Madeira,
património da UNESCO.
Caminha por entre tis, árvores místicas que parecem
saídas de livros de duendes.

A EXPERIÊNCIA
A Madeira é uma ilha que esconde, por detrás dos
lugares comuns, uma imensidão de locais a explorar.
Partindo do Atlântico à conquista dos mais de 1800
metros de altitude do Pico Ruivo, prepara-te para
oscilares entre paisagens áridas e rochosas e cenários
de vegetação luxuriante como o é a Floresta de
Laurissilva, incluída na lista de património da Unesco.
Vamos caminhar nas mais icónicas e mágicas levadas,
mas também percorrer os mais altos picos e veredas da
ilha. Vamos descer ribeiros, lagoas e cascatas num dos
muitos canyonings da ilha, sem esquecer a mágica
viagem de barco que te permitirá contactar com a fauna
aquática, observar o azul do Atlântico que envolve a ilha,
e levar-te à Reserva Natural das Ilhas Desertas.

ITINERÁRIO

Dia 1 | Origem - Funchal

Bem-vindo à Pérola do Atlântico. O dia de hoje é dedicado à tua viagem e, por essa razão, não existem atividades previstas.
Podes, no entanto e mediante a hora de chegada, aproveitar para ir conhecendo o Funchal, entranhando-te pelas ruas do seu
centro histórico, de onde destaco a Sé, erguida no século XVI e a Igreja do Colégio que, por fora nos parece bastante sóbria,
mas que por dentro nos apresenta um trabalho riquíssimo em talha dourada e em azulejaria. Esta cidade com mais de 500
anos convida-nos também a provar a sua tradicional poncha e, quem sabe, para um primeiro mergulho no mar. À hora
marcada, vamos encontrar-nos e aproveitar o jantar para começar a conhecer o grupo que nos vai acompanhar nesta
aventura, enquanto nos deliciamos com um prato típico da ilha.
Estadia: Hotel

Dia 2 | Ilhas Desertas, Ponta de São Lourenço

Prepara as botas, mete na mochila vestuário para banhos de mar e…traz um agasalho. Hoje espera-te um dia com muito mar,
paisagens de idílicas e muita fauna aquática. Na tua mochila não te esqueças também de trazer umas sandálias (a praia das
Desertas é de pedras e calhaus), uma pequena toalha e o almoço-volante comprado no dia anterior. Logo a seguir ao
pequeno-almoço apontamos à costa, onde uma embarcação nos leva a navegar rumo à Reserva Natural das Ilhas Desertas.
Aprecia o fascinante recorte da costa Sul da Madeira e os seus picos montanhosos e usufrui desta travessia de alguns
quilómetros entre estes pedaços de terra ancorados em pleno azul Atlântico. Se a sorte estiver do nosso lado, podemos
avistar golfinhos, cetáceos, tartarugas e quem sabe lobos marinhos que habitam neste arquipélago. Chegados a esta ilha
sem habitações, é hora de nos atirarmos às águas temperadas e transparentes do oceano e degustarmos o nosso almoço. À
tarde, no regresso, vamos desembarcar no Cais do Sardinha, junto à zona mais oriental da ilha da Madeira. É altura de calçar
as botas para uma caminhada até à Ponta de São Lourenço, um ex-líbris no circuito de geossítios da ilha, rodeado de cores e
paisagens que te vão fazer sentir parte de uma das mais belas telas que possas idealizar. À noite procuramos um
restaurante onde possamos repor as calorias perdidas, lembrar o dia e fazer planos para o dia seguinte.
Estadia: Hotel
Dia 3 | Canyoning, Centro Histórico do Funchal

Para este dia temos um novo desafio: veste o fato de neoprene, põe o capacete, calça as botas antiderrapantes e…atira-te
às profundezas da Madeira, explorando locais de beleza indescritível, onde só com a ajuda de cordas e saltos para a água
consegues aceder. Uma experiência de superação. A manhã de hoje vai ser dedicada ao canyoning num dos mais belos
ribeiros da ilha. Vais sentir-te parte de tudo o que te rodeia, descendo cascatas, mergulhando em lagoas de águas
transparentes, descendo e caminhando por entre picos e penhascos e rodeado da mais rica e luxuriosa vegetação. A tarde
será passada no Funchal, com paragem no Mercado dos Lavradores, onde podemos saborear as mais originais e coloridas
frutas da ilha; a passear por ruas do centro histórico, pintalgada com a mais original arte urbana; e claro, com hora marcada
para o pôr-do-sol.
Estadia: Hotel
Dia 4 | Pico Arieiro, Pico Ruivo, Achada do Teixeira

Preparado para madrugar? Vamos sair ainda envoltos na escuridão e subir a um dos pontos mais altos da ilha: O Pico Arieiro.
Primeiro objetivo do dia: ver o sol nascer, furando provavelmente um mar de nuvens que costuma pairar sobre a ilha. Já
envolvidos pelas cores do amanhecer vamos iniciar um dos mais monumentais trekkings desta ilha de sonho, o que liga o
Pico Arieiro ao Pico Ruivo e este à Achada do Teixeira. As paisagens são deslumbrantes e vão ser a recompensa de uma saída
da cama ainda com o céu escuro. Quase nem te vais aperceber das elevações que terás que enfrentar, tamanha a imensidão
da paisagem que nos abraça. Picos e mais picos montanhosos e formações rochosas com as mais diversas cores e
formatos, túneis escavados na rocha, desfiladeiros encavalitados na montanha, vegetação de altitude, o mar ao longe. Picos
áridos dum lado, vegetação luxuriante do outro. Com a maravilhosa sensação de mais uma prova superada vamos rumar ao
nosso próximo alojamento, em Santana, mas não sem antes fazermos uma paragem nas casas típicas desta região, famosas
pelo seu formato triangular e pelos telhados em colmo.

Se quiseres, podes aproveitar para provar uns doces regionais da ilha, como o bolo de mel e claro, beber uma poncha de
maracujá, a acompanhar.
Estadia: Hotel
Dia 5 | Levada do Caldeirão Verde, Caldeirão do Inferno

Agora que já conheces mares, ilhas, canyonings e veredas, que tal vires conhecer aquela que é a minha levada favorita da
Madeira? A caminhada de hoje será pela Levada do Caldeirão Verde. Vamos caminhar sempre com água ao lado (Dependendo
da época e das chuvas nos dias anteriores, poderás mesmo ter que passar por baixo de pequenas quedas de água),
passando por entre a famosa floresta de Laurissilva da Madeira - que é Património Mundial da Unesco desde 1999 atravessando túneis cavados na rocha que servem de passagem a estes canais de água, desfrutando da oportunidade que a
natureza nos dá de a contemplar, selvagem. Chegamos ao deslumbrante Caldeirão Verde, uma lagoa com o verde da
vegetação refletido nas suas águas, onde desagua uma monumental queda de água. Não é preciso fazer o convite, já que
esta cascata é uma tentação. Atreves-te a um mergulho? Como ainda tens energia suficiente, desafio-te a irmos um pouco
mais longe, até ao Caldeirão do Inferno, continuando neste rol de paisagens memoráveis. No regresso, o descanso merecido.
Estadia: Hotel
Dia 6 | Paul da Serra, Vereda do Fanal, Porto Moniz

O percurso escolhido para hoje leva-te ao interior oeste da ilha, atravessando o planalto do Paul da Serra de onde, a partir dos
Assobiadores, vamos desfrutar de uma caminhada pela vereda do Fanal, numa pequena caldeira vulcânica. Embrenhados em
imponentes bosques centenários de tis, alguns deles resistentes ao tempo, pois são já da época da descoberta da ilha,
árvores místicas que parecem saídas de livros de florestas e duendes. Se tivermos a sorte de apanhar um dia de céu limpo
podes apreciar as magníficas paisagens que te oferecem os vários miradouros naturais ao longo do percurso. Depois de
cerca de uma dezena de quilómetros a caminhar, nada melhor que dar um mergulho nas originais piscinas naturais de Porto
Moniz. No regresso podemos ainda espreitar o arco e as piscinas naturais e praia do Seixal e o miradouro do Véu da Noiva,
uma imponente cascata que cai sobre a antiga estrada regional, fechada há vários anos devido a derrocadas que a cortaram.
Estadia: Hotel
Dia 7 | Boca do Risco, Vereda do Larano, Porto da Cruz, Câmara de Lobos

Para a última, mas não menos impressionante caminhada da semana, escolhemos um percurso que se inicia numa levada, em
Machico, e segue em direção à Boca do Risco e à Vereda do Larano, com imponentes vistas sobre a selvagem e inexplorada
costa nordeste da Madeira. Sem dúvida alguma, mais um percurso para levares na tua bagagem de memórias. No final deste
trekking vale a pena explorar um pouco da pitoresca vila de Porto da Cruz, onde é produzida a aguardente de cana com que se
faz a tradicional poncha madeirense. Ainda teremos tempo de ir até Câmara de Lobos, a cidade onde dizem ter tido origem a
Nikita, uma deliciosa bebida Madeirense. Fazemos um brinde para celebrar as novas amizades e as aventuras vividas nesta
semana. Tchim-Tchim!
Estadia: Hotel

Dia 8 | Funchal - Origem

O último dia de viagem acaba sempre por chegar. Dependendo da hora dos voos, ainda pode dar para comprar umas
recordações no Funchal ou, porque não, tomar um banho de cascata…em plena estrada regional. Resta-me desejar-te uma
boa viagem e agradecer a tua companhia. Até breve!
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