
O guia perfeito para descobrir
as maravilhas naturais da ilha da Madeira
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A Ilha da Madeira, também conhecida 
como Pérola do Atlântico, foi descoberta 
em 1419 por João Gonçalves Zarco e Tristão 
Vaz Teixeira. É uma Região Autónoma de 
Portugal e está situada no oceano Atlântico 
a cerca de 1000 km de Lisboa, sendo 
acessível por via aérea ou marítima.

É uma ilha de origem vulcânica e tem como 
capital a cidade do Funchal, apresentando 
um clima ameno ao longo de todo o ano, 
com temperaturas médias de 16ºC no 
inverno e 22º C no verão. 

Esta magnífica ilha é um destino turístico 
de excelência, apresentando um conjunto 
de atrações muito variado e característico 
que vai desde a prática de caminhadas, 
canyoning, passeios de barco e outras 
atividades ao ar livre, às típicas festividades 
e eventos como a Festa da Flor, Festas 
de Natal e Fim de Ano, Carnaval e muitas 
outras.

Ilha da Madeira
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CAMINHADAS

NORTE

01 Levada do Caldeirão Verde (PR9)

02 Levada do Rei (PR18)

03 Levada dos Tornos - Boaventura

04 Caminho do Pináculo e Folhadal (PR17)

OESTE

21 Levada do Pedregal - Ponta do Pargo

22 Levada dos Cedros (PR14)

23 Levada Prazeres - Raposeira

24 Vereda do Fanal (PR13)

25 Levada da Ribeira da Janela

26 Levada do Moinho (PR7)

27 Lagoa do Vento

28 Levada da Rocha Vermelha

29 Calheta - Levada das 25 Fontes e Risco

30 Levada do Alecrim
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SUL

09 Caminho Real da Encumeada (PR12)

10 Levada do Norte (Cabo Girão - Ribeira Brava)

11 Camacha - Levada dos Tornos
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WALKME

05 Vereda dos Balcões (PR11)

06 Um caminho para todos

07 Vereda do Pico Ruivo (PR1.2)

08 Vereda do Areeiro - Pico Ruivo (PR1)

PORTO SANTO

31 Vereda do Pico Branco e Terra Chã (PR1)

32 Vereda do Pico Castelo (PR2)

ESTE

14 Vereda da Ponta de São Lourenço (PR8)

15 Levada do Caniçal - Boca do Risco

16 Vereda das Funduras (PR5)

17 Vereda do Larano

18 Levada do Caniçal - Pico do Facho

19 Santo da Serra - Ribeiro Frio

20 Ribeiro Frio - Portela (PR10)
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12 Levada da Serra do Faial - Camacha

13 Levada do Moinho - Levada Nova
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A aplicação WalkMe | Levadas Madeira
Esta aplicação móvel pretende ser um guia 
(GPS) para todos os caminhantes na Ilha 
da Madeira, fornecendo informações úteis 
sobre os caminhos e levadas. Com mais de 
50 percursos com informações atualizadas 
e disponíveis offline, este é a aplicação 
ideal para soltar o espírito de explorador e 
descobrir as maravilhas naturais da Ilha da 
Madeira!

Principais funcionalidades
• Mais de 50 caminhadas para explorar
• Distância, dificuldade, duração, descrição 
e fotografias de cada caminhada
• Mapa com os percursos em GPS: Offline, 
Satélite e Terreno

WalkMe - Levadas da Madeira
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Neste website encontrará uma vasta lista 
de percursos pedestres na Ilha da Madeira 
com informação útil e atualizada de cada 
caminhada, que inclui descrição, fotografias, 
percursos no mapa, transportes, direções, 
entre outras. Além disso, encontrará 
informações e artigos de interesse para 
explorar as maravilhas naturais da Ilha da 
Madeira. 

Neste e-book...
Este e-book oficial reúne informação 
completa das melhores caminhadas na Ilha 
da Madeira, sendo o guia perfeito para 
planear as próximas caminhadas e descobrir 
mais da Ilha da Madeira, considerada a 
Pérola do Atlântico. Além disso, encontrará 
alguns artigos de interesse, dicas e 
sugestões especialmente dedicadas a 
quem quer ter uma experiência única e 
inesquecível.

Informação útil do e-book:
Cada caminhada contém a descrição, 
fotografias, percurso, perfil de altitude do 
percurso e palavras-chave do que poderá 
encontrar. 

WALKMEGUIDE.COM | Informação das caminhadas à distância de um click

www.walkmeguide.com

Tipo de caminhada
Circular

Subida
acumulada

Tipo de caminhada
Ponto a Ponto

Descida
acumulada

Dificuldade
Fácil

Início
do percurso

Dificuldade
Média

Fim
do percurso

Transportes
públicos

Dificuldade
Difícil

Tipo de caminhada
Ida e Volta

Ponto
mais baixo

Duração média Ponto
mais alto

Legenda
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NORTE

LEVADA DO REI (SANTANA)



Levada do Caldeirão 
Verde (PR9)
Um verdadeiro conto de fadas 
num paraíso verde que tem início 
na casa das Queimadas. Até 
chegar à majestosa cascata, o 
percurso é extraordinariamente 
verde. Intercalam-se vistas 
magníficas sobre a vila de São 
Jorge e as montanhas imensas.

SANTANA

Lagoa

Aves

TúnelFlora Endémica

Floresta Laurissilva

Cascata

Levada

01
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11.8km 3-5h Fácil

93m 93m

A água está sempre presente durante o 
percurso. A brotar das paredes, a correr 
serena pela levada, a cair do céu nos 
dias de chuva. É um trilho fantástico e 
seguro para ser realizado em qualquer 
altura do ano.

Irá encontrar alguns túneis pelo caminho, 
por isso não se esqueça de levar uma 
lanterna e proteger a cabeça.

Ao chegar à cascata do Caldeirão 
Verde, deixe-se deslumbrar pela 
vista arrebatadora da imensa cascata 
a cair sobre a lagoa fria e cristalina. 
Aproveite para relaxar ao som da água 
a cair. Poderá fazer um picnic antes de 
regressar.

Queimadas

BUS - Transportes Públicos

• 56 (Horários do Funchal)

• 103 (Horários do Funchal)

• 138 (Horários do Funchal)

Queimadas
32.7837, -16.9058 32.7837, -16.9058

925m887m
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ESTA É UMA DEMONSTRAÇÃO
DO EBOOK

“WALKME: Levadas da Madeira”

Na versão completa tens acesso 
a 32 caminhadas, e ainda vários 

artigos e sugestões de relevância 
sobre a ilha da Madeira

e as levadas.

*



VISITA

WWW.WALKMEGUIDE.COM

PARA OBTER
A VERSÃO COMPLETA





Artigos
& sugestões



A Ilha da Madeira está repleta de percursos fascinantes pela natureza e 
escolher as 10 melhores é, sem dúvida, um verdadeiro desafio.

Como esta escolha é sempre uma opinião muito pessoal e subjetiva, neste 
artigo partilhamos o nosso TOP 10 de caminhadas.

VEREDA DO FANAL (PR13)
Com um misto de paisagens e características do terreno, 
esta caminhada é uma verdadeira aventura pela natureza. Ao 
longo do caminho, podemos deleitar-nos com as magníficas 
vistas panorâmicas de todo o envolvente.

LEVADA DA RIBEIRA DA JANELA
Nós temos um carinho especial por esta levada, embora não 
seja uma caminhada que recomendamos com frequência. 
São cerca de 30km, com 9 túneis (um dos quais com quase 
2km), mas há algo de especial em superar este desafio.

LEVADA DO REI (PR18)
Esta é uma daquelas caminhadas que nos enchem os olhos 
e a alma, envolvendo-nos na natureza verde esmeralda 
que, de vez em quando, se abre para oferecer paisagens de 
cortar a respiração. 

LEVADA DOS CEDROS (PR14)
Um caminho mágico em plena harmonia com a natureza, 
envolvidos por uma grande variedade de espécies 
endémicas de flora e fauna do Arquipélago. 

Top 10: As caminhadas mais populares

As nossas 10 melhores levadas da Madeira

pág.58

pág.12

pág.62

pág.64
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VEREDA DA PONTA DE SÃO LOURENÇO (PR8)
Mais um clássico da Ilha da Madeira, esta é a caminhada que 
nos leva até o ponto mais a este da Ilha. As magníficas vistas 
ilustram o contraste entre a agitação do mar do norte e a 
calma do mar do sul.

LEVADA DO FURADO (PR10)
(Ribeiro Frio – Portela)
Esta caminhada começa no Parque Florestal do Ribeiro 
Frio, muito visitado e conhecido pela criação de trutas. Pelo 
caminho, desfrutamos de uma natureza cheia de vida que 
nos guia num percurso mágico. 

LEVADA DO ALECRIM
Com início na popular zona do Rabaçal, no planalto do Paul 
da Serra, esta caminhada leva-nos até à Lagoa da D. Beja, 
num percurso pacífico, agradável e acessível a qualquer 
pessoa.

LAGOA DO VENTO
Com início na zona do Rabaçal, esta caminhada percorre 
uma pequena parte da Levada do Alecrim e nos leva a 
descobrir a Lagoa do Vento, um dos lugares mais bonitos da 
nossa ilha, com uma imponente cascata que cai do alto da 
rocha, formando a imensa lagoa. 

LEVADA DO CALDEIRÃO VERDE (PR9)
Esta é uma das caminhadas mais conhecidas, um clássico 
feito e refeito por turistas e residentes. Com início na 
Casa das Queimadas em Santana, o percurso segue em 
direção ao Caldeirão Verde onde nos deparamos com uma 
imponente cascata.

LEVADA DOS TORNOS – BOAVENTURA
Num dos lugares mais recônditos da Ilha da Madeira, tem 
início este percurso que nos leva a conhecer a origem 
da Levada dos Tornos que é uma das mais importantes e 
extensas da Ilha.

pág.14

pág.68

pág.10

pág.40

pág.74

pág.52
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Somos uma equipa de Engenheiros Informáticos da 
Universidade da Madeira e somos APAIXONADOS por 

caminhadas, sobretudo na Ilha da Madeira, Portugal. Juntamos 
as nossas competências técnicas com a nossa atividade ao ar 
livre preferida para criar o WALKME: onde pode encontrar 

um GUIA com toda a informação necessária para descobrir as 
maravilhas naturais da Pérola do Atlântico.

CAMINHAR NA ILHA DA MADEIRA

A NOSSA PAIXÃO

WalkMe Mobile Solutions, Lda
Startup Madeira, Sala 8

Madeira Tecnopolo, 1º Andar
9020-105 Funchal

info@walkmeguide.com

• Este ebook está destinado ao uso pessoal. É expressamente proibida a sua modificação, reprodução, duplicação, 
cópia, distribuição, venda, revenda e outras formas de exploração, com ou sem fins comerciais. Os direitos de 
propriedade intelectual sobre o ebook e os seus conteúdos são exclusivamente da WalkMe Mobile Solutions, Lda., 
salvo indicação em contrário.

• A informação deste ebook serve de guia para todos os caminhantes e poderá sofrer alterações por motivos alheios à 
nossa vontade, nomeadamente condições climatéricas, intervenções de segurança, entre outros.

• A consulta da informação contida neste e-book não dispensa o bom senso, sendo que a WalkMe Mobile Solutions, 
Lda. está isenta de qualquer responsabilidade por danos humanos ou materiais que ocorram durante a realização da 
caminhada.

AVISOS
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