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O PROPÓSITO 
DA AQUISIÇÃO foi, es-
sencialmente, o aprovei-
tamento das águas pro-
venientes das diversas 
nascentes existentes ao 
longo do vale da ribeira 
de Santa Luzia até aos 
1600 metros de altitude, 
com o intuito de proce-
der ao abastecimento 
público de água à Cida-
de do Funchal.

NOS ANOS TRINTA E NA
DÉCADA DE QUARENTA, 
esta propriedade muni-
cipal é expandida com a 
aquisição de terrenos do 
Montado do Pisão. 

Em 1946 foi publicado 
o “Plano de Arborização 
do Montado do Barreiro”, 
da responsabilidade do 
Engenheiro Abílio Barros 
e Sousa. A arborização 
constituiu um arrojado 
trabalho, com recurso 

A gestão municipal des-
te espaço remonta ao 
ano de 1918, quando a 
autarquia adquiriu uma 

a espécies indígenas e 
exóticas, com objetivo  
de cobrir as encostas 
desprovidas de vegeta-
ção que durante anos 
foram alvo de pastagem 
excessiva.

Em 1994, é criado oficial-
mente o Parque Ecológi-
co do Funchal, inician-
do-se uma estratégia de 
conservação da natureza 
para esta área, através 
de um plano de repo-
voamento florestal com 
recurso a espécies da 
flora indígena, assumin-
do-se também como um 
local privilegiado para a 
promoção da educação 
ambiental e das ativida-
des de lazer e de contato 
com a natureza (Quintal, 
2000).

ATUALMENTE, o Parque 
tem uma área aproxima-
da de 8 km² que se es-

extensa área de terreno 
nas zonas montanhosas 
do concelho, conhecida 
por Montado do Barreiro. 

APRESENTAÇÃO

O PARQUE ECOLÓGICO DO FUNCHAL É UM ESPAÇO 
NATURAL E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COM GESTÃO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL 

Poço da 
Neve

Miradouro 
do Barreiro

Vale da Ribeira
de Santa Luzia
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tende desde o seu limite 
sul, nos 470 metros de 
altitude, junto à conflu-
ência do Ribeiro do Pisão 
com a Ribeira de Santa 
Luzia, até ao limite norte, 
aos 1818 metros de altitu-
de, no Pico do Areeiro.

A oeste, toda a extensão 
da propriedade tem limi-
te pela Ribeira de Santa 
Luzia e a este acompa-
nha a estrada Regional 
103, entre a Ribeira das 
Cales e o Poiso, e a estra-
da Regional 202 entre o 
Poiso e o Pico do Areeiro.

EM AGOSTO DE 
2010 E DE 2016, o Par-
que enfrentou dois gran-
des incêndios florestais 
que atingiram cerca de 
92% e 62% da sua área 
respetivamente, afetan-
do todo o ecossistema e 
destruindo grande parte 
do trabalho de conser-
vação realizado.  

Uma das consequências 
mais graves destes in-
cêndios é a proliferação 
de espécies de caráter 
invasor, com especial 
destaque para as co-
munidades de acácias 
Acacia sp. nos limites 
altitudinais inferiores e 
diversos núcleos de Car-
queja Ulex europaeus e 
de Giesta Cytisus scopa-
rius com grandes densi-
dades, essencialmente 
acima dos 1 100 metros 
de altitude.

Em 2018 iniciou-se um 
projeto de grande en-
vergadura, com vista à 
reflorestação das áreas 
ardidas, com a planta-
ção de 288 mil plantas 
predominantemente es-
pécies autóctones, com 
importância ecológica, 
arbustivas e arbóreas, 
adaptadas às atuais 
condições de clima e 
características do solo, 

tendo em conta as co-
munidades de plantas 
potenciais das diferentes 
áreas a intervir.

UMA DAS MISSÕES do 
Parque Ecológico do 
Funchal é a Educação 
Ambiental, sendo atual-
mente um espaço impul-
sionador das atividades 
pedagógicas e de edu-
cação ambiental orien-
tadas para a população 
escolar e público em ge-
ral, sobre a importância 
dos ecossistemas flores-
tais, as ameaças que as 
espécies enfrentam e a 
importância da água en-
quanto elemento essen-
cial à vida e ao equilíbrio 
dos ecossistemas.

AS ATIVIDADES DE 
RECREIO E LAZER EM 
CONTACTO COM A 
NATUREZA têm no Par-
que Ecológico um local 
privilegiado, onde os vi-

sitantes podem usufruir 
dos parques de meren-
das, itinerários pedestres 
e atividades desportivas 
como o BTT e o canyo-
ning.

A RECUPERAÇÃO 
DO COBERTO VEGETAL
é de extrema importân-
cia, garantindo assim a 
manutenção das fun-
ções de proteção e regu-
lação dos ecossistemas. 
As zonas de cabeceira 
e de vale apresentam 
uma grande sensibilida-
de ecológica e uma flora 
especialmente rica em 
endemismos, cuja pre-
servação é fundamental, 
de forma a assegurar o 
normal funcionamen-
to da paisagem e para 
a melhoria dos recursos 
hídricos e de todos os 
serviços do ecossistema 
associados, primordiais 
para a população do 
concelho do Funchal.

Centro de Receção e Interpretação 
do Parque Ecológico do Funchal

Parque de Merendas 
do Pico Alto
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Em 2014, foram assi-
naladas para o Parque 
Ecológico do Funchal 202 
taxa (espécies e subes-
pécies) de plantas vas-
culares, Fontinha et al., 
2014. Atualmente, estão 
identificadas 214 onde se 
incluem 54 endemismos 
da Madeira, 26 endemis-
mos da Macaronésia e 
53 nativas. 

NAS PROXIMIDADES
DO PICO DO AREEIRO, é     
possível observar uma 
interessante diversidade 
de endemismos da flora 
madeirense, devidamen-
te adaptadas aos ventos 
fortes e às elevadas am-
plitudes térmicas, carac-
terísticas deste habitat 
de montanha, onde se 
destacam a arméria-da-
-Madeira Armeria ma-

derensis, a urze-rasteira 
Erica maderensis, o goi-
vo-da-serra Erysimum 
bicolor, o ensaião Aeo-
nium glandulosum e o 
massaroco Echium can-
dicans, que com as suas 
inflorescências embele-
zam os pontos mais altos 
do Parque. 

A PARTIR DOS 1 400 
METROS DE ALTITUDE,
podemos observar uma 
paisagem dominada 
pela uveira-da-serra 
Vaccinium padifolium e 
pelas urzes, Erica arborea 
e Erica platycodon subsp. 
maderincola que, após 
os últimos incêndios, 
apresentam uma franca 
recuperação, atuando 
como espécies pionei-
ras. Estas duas últimas 
espécies em particular, 

A VARIAÇÃO DE ALTITUDE, ENTRE OS 470 E OS 1 818 
METROS E A DIVERSIDADE CLIMÁTICA ASSOCIADA, ALIADAS 

À ABUNDÂNCIA DE CURSOS DE ÁGUA E À EXISTÊNCIA DE 
ÁREAS INACESSÍVEIS, SÃO FATORES PARA QUE O PARQUE 
ECOLÓGICO APRESENTE UMA DIVERSIDADE DE VEGETAÇÃO 

INDÍGENA ÚNICA NO SUL DA ILHA DA MADEIRA

FLORA

Arméria-da-Madeira   
Armeria maderensis

Urze-molar 
Erica arborea

Massaroco
Echium candicans
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desempenham um papel 
fundamental no equilí-
brio dos ecossistemas 
de altitude, sobretudo na 
retenção das gotículas 
de água presentes nos 
nevoeiros, fenómeno de-
signado de precipitação 
oculta.
Das espécies endémicas 
mais raras destaca-se, 
a sorveira Sorbus made-
rensis, uma espécie relí-
quia da Ilha da Madeira. 
Trata-se de um arbusto 
de porte médio, de folha 
caduca, que no passa-
do era comum, mas que, 
devido ao corte indiscri-
minado e ao pastoreio 
desordenado no século 
passado, quase se extin-

NAS COTAS MAIS 
BAIXAS é possível ob-
servar outras espécies 
nativas, entre elas al-
guns endemismos. Entre 
as mais comuns encon-
tram-se o loureiro Laurus 
novocanariensis, a faia-
-das-ilhas Morella faya, 
a figueira-do-inferno Eu-guiu (Quintal, 2000). 

Em agosto de 2010, um 
grande incêndio flores-
tal reduziu o número de 
indivíduos desta espécie 
em mais de 93%, colo-
cando o seu estatuto de 
conservação em “Peri-
go Crítico”, segundo a 
União Internacional para 
a Conservação da Natu-
reza. Foi com base nesta 
premissa, que nos últi-
mos anos se iniciou uma 
ação de conservação, 
através da reintrodução 
de indivíduos desta es-
pécie nas áreas de distri-
buição potencial, acima 
dos 1 500 metros de alti-
tude. 

phorbia  mellifera, o fo-
lhado Clethra arborea, o 
cedro-da-Madeira Juni-
perus cedrus subsp. ma-
derensis, o pau-branco 
Picconia excelsa, o pe-
rado Ilex perado subsp. 
perado, o gerânio-da-
-Madeira Geranium ma-
derense.

OS VALES DA RIBEIRA
DE SANTA LUZIA E DA
RIBEIRA DAS CALES, de-
vido às condições eda-
foclimáticas próprias, 
apresentam uma grande 
biodiversidade vegetal. 
É possível a observação 
do til Ocotea foetens, do 

vinhático Persea indica, 
das leitugas, Sonchus 
fruticosus e Sonchus pin-
natus, do aipo-do-gado 
Melanoselinum deci-
piens, da múschia-dou-
rada Musschia aurea e 
dos piornos, Genista te-
nera e Teline maderensis. 

Loureiro 
Laurus novocanariensis

Sorveira 
Sorbus maderensis

Vinhático
Persea indica
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DESTAS 
DESTACAM-SE o casta-
nheiro Castanea sativa, a 
nogueira Juglans regia,  
a pseudotsuga Pseudot-
suga menziesii, a faia-
-europeia Fagus sylva-

As giestas, Cytisus sco-
parius e Cytisus striatus, 
as carquejas, Ulex eu-
ropaeus e Ulex minor, o 
eucalipto Eucalyptus glo-
bulus, as acácias, Acacia 
dealbata, Acacia mela-

tica, a azinheira Quercus 
ilex e a sequoia Sequoia 
sempervirens, que repre-
sentam vestígios de ar-
borizações realizadas no 
século passado (Quintal, 
2000). 

noxylon, Acacia verticilla-
ta, Acacia longifolia, Aca-
cia  mearnsii  e a Acacia 
elata têm sido alvo de 
ações de controlo nos úl-
timos anos. 

DAS ESPÉCIES EXÓTICAS IDENTIFICADAS NO 
PARQUE ECOLÓGICO, 16 APRESENTAM UM CARÁTER 

INVASOR, OCUPANDO ÁREAS SIGNIFICATIVAS

PARA ALÉM DAS ESPÉCIES AUTÓCTONES QUE OCORREM NO 
PARQUE, A VEGETAÇÃO DESTE ESPAÇO VERDE MUNICIPAL É 

TAMBÉM CONSTITUÍDA POR 81 ESPÉCIES EXÓTICAS, ALGUMAS 
INTRODUZIDAS INTENCIONALMENTE COMO FORMA DE 

AUMENTAR A RIQUEZA FLORÍSTICA DESTA REGIÃO

Cipreste 
Cupressus macrocarpa

Pinheiro-bravo
Pinus pinaster

Acácia negra
Acacia mearnsii

Carqueja 
Ulex europaeus
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NO PARQUE ECOLÓGICO, O GRUPO DE VERTEBRADOS 
COM MAIOR REPRESENTATIVIDADE É AS AVES, NÃO SÓ 
PELA DIVERSIDADE, MAS TAMBÉM PELA OCORRÊNCIA 

DE VÁRIAS ESPÉCIES MIGRADORAS

FAUNA

AS AVES DE RAPINA 
são as mais emblemá-
ticas, destacando-se a 
manta Buteo buteo har-
terti pela sua imponên-
cia e o francelho Falco 
tinnunculus canariensis 
pelo voo característico 
“peneirando” quando 
está à procura de presas 
no solo. Ainda nas ra-
pinas, mas mais tímido, 

o fura-bardos Accipiter 
nisus granti, subespécie 
restrita à ilha da Madei-
ra e ao arquipélago das 
Canárias, é uma espécie 
nidificante no Parque, 
ocorrendo preferencial-
mente em áreas de sub-
-bosque arbustivo, onde 
alimenta-se sobretudo 
de aves (González et al., 
2020).

Bis-bis 
Regulus madeirensis

Francelho 
Falco tinnunculus canariensis

NOS PASSERIFORMES 
destaca-se o bis-bis Re-
gulus madeirensis, es-
pécie endémica do ar-
quipélago da Madeira e 

a ave mais pequena da 
avifauna madeirense, e o 
cigarrinho Sylvia conspi-
cillata orbitalis que pode 
ser observado nas áreas 

Manta 
Buteo buteo harterti

Cigarrinho 
Sylvia conspicillata

Podem ser observadas 
nas épocas de migração 
no Planalto do Chão 

da Lagoa a cerca de 
1 500 metros de altitude 
(Fagundes et al., 2008).
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acima dos 1 200 metros 
de altitude, onde a vege-
tação é predominante-
mente arbustiva, sendo 
facilmente detetado pelo 
seu som de alarme. Outra 
espécie peculiar é o lugre 

Carduelis spinus que co-
lonizou a nossa ilha no fi-
nal do século passado e 
pode ser observado com 
alguma facilidade nos 
pequenos bosques de 
resinosas.

NAS ZONAS DE 
MAIOR ALTITUDE pode-
mos observar o corre-
-caminhos Anthus ber-
thelotti madeirensis, uma 
pequena ave, endémi-
ca dos arquipélagos da 
Madeira e das Canárias, 
conhecida por andar e 
correr com frequência, 
levantando voo apenas 
quando nos aproxima-

mos demasiado.

NOS VALES DA
RIBEIRA DAS CALES 
E DA RIBEIRA DE 
SANTA LUZIA, o pombo-
-trocaz Columba trocaz, 
espécie endémica da 
ilha da Madeira, é uma 
espécie residente e facil-
mente observável.

Patagarro 
Puffinus puffinus

É AO LONGO DO VALE 
DE SANTA LUZIA que 
ocorre a espécie mais 
emblemática do Parque 
Ecológico do Funchal, o 
patagarro Puffinus puf-
finus, uma ave marinha 
que nidifica neste vale e 
que é alvo de ações de 
conservação no âmbi-
to do “Projeto Puffinus”. 
Os trabalhos desenvol-
vidos visam essencial-
mente a conservação 
do seu habitat, controlo 
de espécies invasoras 

e aumento do conheci-
mento da sua ecologia. 
Esta espécie está adap-
tada ao meio marinho 
onde vive a maior parte 
do seu ciclo de vida, no 
entanto, em meados de 
janeiro regressa às en-
costas íngremes do vale 
da Ribeira de Santa Luzia, 
cobertas de vegetação 
indígena, onde escava o 
seu ninho e coloca o seu 
único ovo (Nunes et al., 
2010).  

Corre-caminhos 
Anthus berthelotti madeirensis
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OS MORCEGOS SÃO DOS POUCOS MAMÍFEROS QUE 
OCORREM DE FORMA NATIVA EM ILHAS OCEÂNICAS 

AS BORBOLETAS 
DIURNAS são as mais 
visíveis entre os inverte-
brados, com destaque 
para o sátiro-da-Madei-
ra Hipparchia madeiren-

NO ARQUIPÉLAGO DA
MADEIRA estão repre-
sentados por três espé-
cies e todas ocorrem no 
Parque Ecológico.

O morcego-da-Madeira 
Pipistrellus maderensis 
é um endemismo ma-
caronésico que, além do 
arquipélago da Madeira, 
ocorre nas Canárias e 
nos Açores. Destaca-se 
pelas suas pequenas di-
mensões e voo zigueza-
gueante, semelhante a 
uma borboleta. O morce-
go-arborícola-da-Ma-
deira  Nyctalus  leisleri 
verrucosus, subespécie 
endémica da Madeira, é 
igualmente comum, mas 
apresenta maiores di-
mensões e um voo mais 
rápido e direcionado que 
o morcego-da-Madeira.                                             
Embora de hábitos no-

sis e para a ariana-da-
-Madeira Pararge xiphia, 
ambas endémicas da 
Madeira e comuns na 
área do Parque Ecológico 
(Dawson et al., 2001).

turnos, ambas estas es-
pécies podem ser ob-
servadas um pouco por 
todo o Parque ao anoi-
tecer.

NAS ZONAS 
FLORESTADAS pode ser 
também encontrado o 
morcego-orelhudo-cin-
zento Plecotus austria-
cus, uma espécie parti-
cularmente discreta, que 
se destaca pelas enor-
mes orelhas que lhe con-
ferem o nome comum.

TODOS OS MORCEGOS
MADEIRENSES são in-
sectívoros e durante uma 
noite podem ingerir mais 
de metade do seu peso 
corporal em insetos, con-
tribuindo assim para o 
equilíbrio dos ecossiste-
mas onde habitam.

Morcego-da-Madeira 
Pipistrellus maderensis

ESTÁ REGISTADA A PRESENÇA DE 12 
ESPÉCIES DE BORBOLETAS DIURNAS

Ariana-da-Madeira 
Pararge xiphia
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PONTOS DE INTERESSE
- LOCAIS A VISITAR -

MIRADOURO DO PICO ALTO

A 1 129 METROS de alti-
tude, o topo do Pico Alto 
é um miradouro com 
amplas panorâmicas so-
bre a cidade do Funchal 
e zonas montanhosas 

do concelho. O acesso 
a este miradouro faz-se 
a pé, num itinerário com 
cerca de 150 metros a 
partir do parque de me-
rendas do Pico Alto.

VIVEIRO DE PLANTAS INDÍGENAS

A PRODUÇÃO DE 
PLANTAS tem sido uma 
das prioridades no apoio 
à conservação e à recu-
peração do coberto ve-
getal indígena do Parque 
Ecológico do Funchal. No 
passado existiram di-
versos locais temporá-
rios para a produção de 
plantas na área do Mon-
tado do Barreiro. Com a 
criação do Parque Eco-
lógico do Funchal, sur-
giu a necessidade de 
estabelecer um viveiro 
permanente e em 1998 
surge esta infraestrutura 

nas imediações da Ribei-
ra das Cales com os se-
guintes objetivos: 

• Produzir plantas indíge-
nas para a reflorestação 
do Parque Ecológico. 

• Contribuir para o estu-
do e propagação de al-
gumas espécies raras.

• Promover ações de 
educação ambiental, 
proporcionando aos alu-
nos a colaboração ativa 
na produção e plantação 
de espécies indígenas. 

Viveiro de Plantas
 Indígenas

Miradouro 
do Pico Alto

Miradouro do 
Pico Alto
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A PROPAGAÇÃO 
DE PLANTAS neste vivei-
ro é essencialmente feita 
através de sementes (via 
sexuada). No caso de al-
gumas espécies raras ou 
de germinação especial-
mente difícil, são utiliza-
das estacas (via vegeta-
tiva ou assexuada).

AS PRINCIPAIS 
ESPÉCIES PRODUZIDAS 
são árvores e arbus-
tos da flora da Madeira 

com destaque para as 
árvores faia-das-ilhas 
Morella faya, o loureiro 
Laurus novocanariensis, 
o til Ocotea foetens, o 
vinhático Persea indica 
e o cedro-da-Madeira 
Juniperus cedrus. Nos ar-
bustos destacam-se: o 
massaroco Echium can-
dicans, o piorno Teline 
maderensis, a estreleira 
Argyranthemum pinnati-
fidum e o goivo-da-serra 
Erysimum bicolor.

POÇO DA NEVE

O POÇO DA NEVE
É UMA EDIFICAÇÃO 
HISTÓRICA, símbolo do 
património construído na 
área do Parque Ecológi-

co do Funchal. É a única 
construção do género, 
em bom estado de con-
servação, na ilha Madei-
ra. Situa-se nas serras 

a sul do Pico do Areeiro, 
junto à estrada regional 
n.º 202, na vertente es-
querda do vale da Ribei-
ra de Santa Luzia, a 1630 
metros de altitude. As re-
ferências da construção 
deste exemplar remetem 
para o ano 1813, sendo na 
época a única forma de 
obter e conservar o gelo, 
armazenando a neve e o 
granizo que caiam pon-
tualmente nas serras al-
tas do Funchal, no inver-
no e início da primavera. 

O GELO tinha como prin-
cipal destino os hospitais, 
os hotéis e o fabrico de 
sorvetes na área do Fun-
chal, sendo o seu trans-
porte feito a pé, numa 
caminhada que come-
çava às primeiras horas 
da madrugada, utilizan-
do maioritariamente ca-
minhos nas serras de São 
Roque e de Santo Antó-
nio. Os carregadores uti-
lizavam sacos feitos com 
peles de animais, envol-
vidos em palha e coloca-
dos em cestos de vimes. Faia-das-ilhas 

Morella faya

Poço da 
Neve

Poço da 
Neve
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PICO DO AREEIRO

O PONTO DE MAIOR 
ALTITUDE no concelho 
do Funchal e o limite su-
perior do Parque Ecoló-
gico, a 1 818 METROS de 
altitude. 
Um conjunto de infra-
estruturas de apoio e o 
acesso automóvel tor-

A UTILIZAÇÃO 
DESTE RESERVATÓRIO
manteve-se até surgirem 
no Funchal os primeiros 
sistemas artificiais para 
a produção de gelo, no 
final da primeira metade 
do século passado.

DESCRIÇÃO 
DA CONSTRUÇÃO 
E MATERIAIS
A parte visível do Poço 
da Neve é a cobertura do 
reservatório, que é cons-
truída com blocos de ba-
salto talhados e empa-

nam este local um dos 
pontos turísticos mais 
visitados da ilha da Ma-
deira, sobretudo pelas 
panorâmicas da costa 
sul, do Maciço Monta-
nhoso Central e para a 
observação do nascer e 
pôr-do-Sol.

relhados formando um 
hemisfério, que protegia 
o gelo da chuva e da ex-
posição solar, contribuin-
do para a sua conserva-
ção. O reservatório para 
armazenamento do gelo 
é escavado no solo, tem 
forma cilíndrica, tendo 
igualmente uma parede 
lateral de suporte em al-
venaria de pedra, com o 
fundo no material natural 
para permitir o escoa-
mento da água. A capa-
cidade do reservatório é 
de 308 m³.

Poço da Neve
desenho técnico

Pico do
Areeiro

Pico do
Areeiro
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DURANTE TRÊS 
DÉCADAS a água desti-
nada a grande parte do 
abastecimento público 
da Cidade do Funchal 
foi tratada neste local. A 
água chegava à estação 
vinda do norte da ilha e 
de várias captações ao 
longo do trajeto da leva-
da dos Tornos, um canal 
que tem origem na Ribei-
ra do Urzal, na Boaven-
tura. O parcial da levada 
entre a Fajã da Nogueira 
e a Estação dos Tornos 
tem uma extensão de 
5 100 metros em túnel.

Funchal e à divulgação 
do património natural do 
vale da Ribeira de Santa 
Luzia.

A ÁGUA que continua a 
chegar à estação vinda 
do norte da ilha é enca-
minhada em parte para 
a nova estação de trata-
mento no sítio da Alegria, 
em São Roque e outra 
parte, é destinada ao re-
gadio de campos agrí-
colas, seguindo pelo ca-
nal dos Tornos até Santa 
Cruz.

A PARTIR DA ESTAÇÃO 
DOS TORNOS é possível 
explorar o leito da Ribeira 
de Santa Luzia até uma 
imponente cascata situ-
ada a cerca de 1 500 me-
tros ou subir até às nas-
centes dos Tornos Altos, 

DESDE O ANO 2000, a 
estação de Tratamen-
to de Águas dos Tornos 
está desativada, mas 
mantém alguns equipa-
mentos originais e outros 
que foram surgindo ao 
longo dos anos de fun-
cionamento. Em 2009, 
o edifício foi adaptado 
para receber visitan-
tes, passando a ter uma 
componente de divulga-
ção designada por Cen-
tro Temático da Água, 
que contém equipamen-
tos e exposições alusivas 
à distribuição de água 
potável no concelho do 

por caminho pedestre. As 
Babosas e o Curral dos 
Romeiros são outros dois 
locais que podem ser 
acedidos a partir da es-
tação seguindo a levada 
dos Tornos. 

A LIGAÇÃO ENTRE O 
CENTRO DO MONTE E A
ESTAÇÃO DOS TORNOS
é possível por caminhos 
que atravessam áreas 
urbanas da Freguesia, 
passando pela Corujei-
ra de Dentro, pelo cami-
nho dos Tornos e Levada 
dos Tornos. Neste traje-
to destacam-se alguns 
pontos de interesse em 
ambiente natural, como 
a cascata sobre a ponte 
do Pisão, a flora e a fau-
na indígenas na zona dos 
tornos e no vale da Ribei-
ra de Santa Luzia. 

ANTIGA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DE ÁGUAS DOS TORNOS

Antiga Estação 
de Tratamento de 
Águas dos Tornos

Antiga Estação de Tratamento 
de Águas dos Tornos

Antiga Estação de Tratamento 
de Águas dos Tornos
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NA ÁREA DO PARQUE ECOLÓGICO DO FUNCHAL EXISTEM 
DIVERSAS INFRAESTRUTURAS E CONDIÇÕES NATURAIS PARA 
A PRÁTICA DESPORTIVA E DE LAZER, PARQUES DE MERENDAS 

E SERVIÇOS DE APOIO QUE PROPORCIONAM ZONAS DE 
CONVÍVIO FAMILIAR E DE CONTACTO COM A NATUREZA

ATIVIDADES

Face às condições ím-
pares que podemos 
encontrar no Parque, O 
CONVITE É PARA SAIR 
DA ROTINA E RESPIRAR 
NATUREZA.

OS PARQUES DE 
MERENDAS têm infra-
estruturas diversas, en-
tre pequenos abrigos ou 
espaços ao ar livre, e de-
pendo do local, podem 
apresentar mesas, ban-
cos e fontenários.

ALGUMAS ATIVIDADES
têm itinerários prepara-
dos para utilização pelos 
praticantes, com desta-

NA ZONA DA RIBEIRA
DAS CALES, nas proximi-
dades do Centro de Re-
ceção e Interpretação do 
Parque Ecológico do Fun-
chal é possível encontrar 
um bar, rodeado por na-
tureza, longe da rotina e 
do movimento citadino, 
e há a possibilidade de 
ficar alojado numa uni-
dade turística, que bene-
ficia da tranquilidade do 
vale da Ribeira das Cales 
e de toda a sua beleza 
natural.

que para o pedestrianis-
mo, o canyoning e a bici-
cleta de montanha.

Parque de merendas 
do Pico Alto

Prática de BTT no Parque 
Ecológico do Funchal

Alojamento Turístico - 
Abrigos de Montanha
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DESIGNAÇÃO PRINCIPAL DO PERCURSO
Vereda do Burro 

DESIGNAÇÃO ADICIONAL DE INDICAÇÃO 
Pico do Areeiro – Ribeira das Cales

DISTÂNCIA 
7,2km

DURAÇÃO APROXIMADA
2h40

ALTITUDE MÁXIMA
1 805 m

ALTITUDE MÍNIMA
1 130 m

INÍCIO 
Pico Areeiro

FIM 
Ribeira das Cales – Centro de Receção e 
Interpretação do Parque Ecológico do Funchal

PR3 - PICO DO AREEIRO – RIBEIRA DAS CALES

PERCURSOS PEDESTRES

PR3-PR4 Subida para o Pico 
do Areeiro e Poço da Neve
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DESCRIÇÃO:
Percurso pedestre que 
estabelece a ligação 
entre o Pico do Areeiro e 
o Centro de Receção e 
Interpretação do Parque 
Ecológico do Funchal, 
percorrendo áreas com 
flora e fauna típicas das 
zonas de altitude da Ma-
deira. Destaque ainda 
para a passagem pelo 
Poço da Neve, constru-

ção singular do patrimó-
nio regional. Para finalizar 
o percurso, a exploração 
do vale da Ribeira das 
Cales proporciona a ob-
servação de alguma ve-
getação indígena que 
ladeia as suas margens 
e o acesso a pequenas 
cascatas e lagoas que 
fazem parte do curso de 
água.

PR3 – Vista sobre o 
norte da Madeira

PR3 – Vale da Ribeira 
de Santa Luzia

O EXTREMO SUPERIOR
DO PERCURSO situa-se 
a 1 805 metros de altitu-
de, um pouco abaixo do 
topo do Pico do Areeiro 
(1 818 metros), que é o 
terceiro ponto mais alto 
da Ilha. Na parte inicial 
do percurso podemos 
observar uma ampla pa-
norâmica sobre o vale 
da Ribeira do Cidrão, 
que conflui no Curral das 
Freiras com a Ribeira dos 
Socorridos e também 
do maciço montanhoso 

ocidental da ilha da Ma-
deira, onde destaca-se o 
planalto do Paúl da Serra.

O POÇO DA NEVE é o 
ponto seguinte a visitar, 
a cerca de 1,7km após o 
início do percurso. É um 
reservatório datado de 
1813, utilizado em tempos 
para armazenar a neve 
e o granizo, que caíam 
esporadicamente nas 
montanhas mais altas do 
Funchal. 

PR3 – Vista sobre o vale 
do Curral das Freiras

Poço da 
Neve
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A CONTINUAÇÃO 
DO PERCURSO ATÉ 
AO INÍCIO DA RIBEIRA 
DAS CALES é uma opor-
tunidade para observar 
espécies caraterísticas 
de altitude, algumas 
muito raras entre a flora 
madeirense, como a sor-
veira Sorbus maderensis, 
ou mais comuns, como 
as urzes, Erica platycodon 
e Erica arborea, a uvei-

ra-da-serra Vaccinium 
padifolium e algumas 
árvores, como o perado 
Ilex perado e o loureiro 
Laurus novocanariensis. 
Nestas áreas são facil-
mente observadas vá-
rias aves passeriformes 
sendo as mais comuns o 
corre-caminhos Anthus 
berthelotti madeirensis, e 
o bis-bis Regulus madei-
rensis.

O VALE DA RIBEIRA 
DAS CALES é a desco-
berta seguinte por um 
carreiro que alterna entre 
a margem esquerda na 
parte inicial e continua 
pela margem direita até 
à aproximação ao Centro 
de Receção e Interpreta-
ção do Parque Ecológico 
do Funchal. 

DIFICULDADE : 

• Extensão 7,2km

• Desníveis acumulados 
745 metros em descida e 
70m desnível em subida.

• Piso irregular em diver-
sas partes do itinerário, 
sobretudo na parte inicial 
entre o Pico do Areeiro e o 

vale da Ribeira das Cales 
e na travessia de linhas 
de água.

• Em períodos de chuva 
os utilizadores devem to-
mar as devidas precau-
ções, evitando sempre 
a travessia com caudais 
elevados, procurando iti-
nerário alternativo para 
sair do percurso.

• Possibilidade de ocor-
rência de nevoeiro que 
nas zonas a maior alti-
tude poderá dificultar a 
orientação no percurso.

• Os percursos percorrem 
zonas de montanha ou 
falésias, podendo existir 
precipícios nas proximi-
dades do caminho.

PR3 - Vale da 
Ribeira das Cales

PR3 - Vale da 
Ribeira das Cales
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INÍCIO
Pico do Areeiro 
32°44’05.8”N 16°55’43.6”W

FIM
Ribeira das Cales 
32°42’04.7”N 16°54’11.2”W

DESIGNAÇÃO PRINCIPAL DO PERCURSO
Caminho Real do Monte 

DESIGNAÇÃO ADICIONAL DE INDICAÇÃO 
Ribeira das Cales – Monte

Sinalética
Ribeira das Cales

Vista para o Centro de Receção e Interpretação 
 do Parque Ecológico do Funchal

PR3.1 - RIBEIRA DAS CALES – MONTE DISTÂNCIA 
4,2km

DURAÇÃO APROXIMADA
2h

ALTITUDE MÁXIMA
1 130 m

ALTITUDE MÍNIMA
550 m

INÍCIO 
Ribeira das Cales – 
Centro de Receção 
e Interpretação do 
Parque Ecológico 
do Funchal

FIM 
Monte

Monte
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Percurso do Pico Alto 
ao Arrebentão

DESCRIÇÃO:
O percurso “Ribeira das 
Cales-Monte” faz uma li-
gação entre o ambiente 
natural e de montanha 
no Parque Ecológico do 
Funchal e o centro his-
tórico da Freguesia do 
Monte, que ostenta um 
interessante património 
construído.

O INÍCIO DO 
PERCURSO junto ao 
Centro de Receção e In-
terpretação do Parque 
Ecológico do Funchal 
cruza a Ribeira das Ca-
les e um antigo canal 
do concelho do Funchal, 
a levada das Cales que 
data de 1784. Ainda nes-
ta parte inicial do per-

curso, o espaço em re-
dor da Casa da Ribeira 
das Cales e os bosques 
circundantes permitem 
observar uma vegetação 
indígena e exótica muito 
diversificada e as espé-
cies de aves mais co-
muns deste habitat. 

AINDA DENTRO DA 
ÁREA DO PARQUE, o iti-
nerário passa no Viveiro 
de Plantas da Ribeira das 
Cales e no miradouro do 
Pico Alto (1 129 metros de 
altitude). A partir desta 
elevação é possível ob-
servar uma das panorâ-
micas mais abrangentes 
sobre o concelho do Fun-
chal. 

Vista do Miradouro   
do Pico Alto
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ENTRE O ARREBENTÃO
E AS LAJINHAS, o trajeto 
segue o caminho Real n.º 
24, outrora percorrido no 
acesso às serras do Mon-
te e nas ligações com o 
concelho de Santana.

À PASSAGEM NO 
TERREIRO DA LUTA,
duas construções sa-
lientam-se, a Quinta do 
Terreiro da Luta e numa 
curta saída do itinerário, 
o monumento a Nossa 
Senhora da Paz. 

A PARTIR DAS 
LAJINHAS, o património 
construído que carateri-
za a história da Freguesia 
do Monte está em desta-
que, com a igreja matriz, 
algumas Quintas antigas 
e os Jardins do Monte. 

•  O trajeto entre o Viveiro 
de Plantas e o Arreben-
tão, numa extensão de 
1300 metros, é estreito e 
por vezes, o piso é irre-
gular.  

• Os caminhos empedra-
dos tornam-se escorre-

A DESCOBERTA DO
CENTRO HISTÓRICO 
DO MONTE, completa-se 
com a possibilidade de 
visita ao Jardim Tropical 
Monte Palace e ao Largo 
das Babosas, sendo os 
carros de cesto e os dois 
itinerários de teleférico 
opções para continuar a 
descobrir os encantos do 
concelho do Funchal. 

DIFICULDADE: 

•  O percurso tem 4,2km 
e um desnível acentuado 
de 640 metros em desci-
da.

• O percurso cruza três 
estradas com circulação 
automóvel. Os caminhei-
ros deverão tomar as 
devidas precauções ao 
atravessá-las.

gadios quando cobertos 
por vegetação ou estão 
molhados.

•  Neste percurso, grande 
parte do desnível é feito 
em caminhos com de-
graus.

INÍCIO
Ribeira das Cales 
32°42’04.7”N 16°54’11.2”W

FIM
Monte 
32°40’36.3”N 16°54’12.1”W

Monte

Caminho Real junto à
 Quinta do Terreiro da Luta
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PR4 - POÇO DA NEVE – CASA DO BARREIRO

DESIGNAÇÃO PRINCIPAL DO PERCURSO
Levada do Barreiro 

DESIGNAÇÃO ADICIONAL DE INDICAÇÃO 
Poço da Neve – Casa do Barreiro

DISTÂNCIA 
5,2km

DURAÇÃO APROXIMADA
2h10

ALTITUDE MÁXIMA
1 650 m

ALTITUDE MÍNIMA
975 m

INÍCIO 
Poço da Neve

FIM 
Casa do Barreiro

Sinalética PR4 Poço da 
Neve - Casa do Barreiro
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O PERCURSO “Poço da 
Neve – Casa do Barrei-
ro” junta o património 
construído, a natureza e 
amplas paisagens sobre 
a cidade do Funchal, se-
guindo em grande parte 
a levada do Barreiro, na 
margem esquerda do 
vale da Ribeira de Santa 
Luzia.

-se as urzes arbóreas 
e as uveiras-da-serra. 
Mais à frente, após cruzar 
um caminho de asfalto, o 
itinerário segue um pri-
meiro canal afluente da 
Levada do Barreiro até ao 
vale da Ribeira dos Fra-
des, onde situa-se a ma-
dre do canal principal. 

O ITINERÁRIO TEM 
INÍCIO na Estrada Regio-
nal N.º 202 de acesso ao 
Pico do Areeiro e nos pri-
meiros metros encontra-
-se o Poço da Neve.

O ITINERÁRIO SEGUE 
A DESCER, passa por um 
núcleo de vegetação de 
altitude onde destacam-

O PERCURSO SEGUE
PARALELO À LEVADA
DO BARREIRO, com am-
plas panorâmicas sobre 
o vale da Ribeira de San-
ta Luzia e sobre a cida-
de do Funchal, e assim 
continua até a um desvio 
à direita, já na parte fi-
nal da caminhada, para 

Poço da 
Neve

Vista da Levada 
do Barreiro

Cascata de Santa Luzia 
Vista Levada do Barreiro

PR4 - Levada 
do Barreiro
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uma visita ao miradouro 
do Barreiro, situado no 
topo de uma pequena 
elevação.

A CASA DO BARREIRO é 
o destino seguinte e as-
sinala o fim do percurso 
no Parque Ecológico do 
Funchal. É possível con-

DIFICULDADE: 

• O percurso tem 5,2km e 
um desnível acentuado 
de 680 metros em des-
cida.

• O percurso cruza uma 
estrada com circulação 
automóvel após 400 me-
tros de caminhada. Os 
caminheiros deverão to-
mar as devidas precau-
ções ao atravessar.

tinuar a caminhada até 
ao centro da Freguesia 
do Monte, seguindo o 
Caminho Municipal da 
Casa do Barreiro, a Es-
trada Regional N.º 103 (ER 
103) e tomar o percurso 
pedestre PR3.1 no Terreiro 
da Luta.

• O trajeto na levada do 
Barreiro é estreito e por 
vezes, o piso é irregular, 
havendo parciais es-
corregadio, sobretudo 
quando molhado.

• O itinerário ao longo da 
Levada do Barreiro con-
tém passagens expostas, 
algumas protegidas com 
varandins, no entanto, a 
verticalidade das encos-
tas é uma constante.

INÍCIO
Poço das Neves 
32°43’33.4”N 16°55’29.2”W

FIM
Casa do Barreiro 
32°41’43.3”N 16°54’34.4”W

Miradouro 
 do Barreiro

PR4 – Descida do 
Miradouro do Barreiro

PR4 - Panorâmica 
sobre o Funchal
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NORMAS E CONDUTAS 
DE SEGURANÇA

Nunca caminhe só, leve sempre compa-
nhia e dispositivo móvel carregado.

Mantenha-se dentro do trilho, não use 
atalhos, evitando perda de orientação, 
desequilíbrios e quedas.

Certifique-se do tempo da caminhada 
e garanta que a finaliza antes de anoi-
tecer.

Utilize roupa e calçado apropriados.

Os percursos percorrem zonas de mon-
tanha ou falésias, podendo existir pre-
cipícios nas proximidades do caminho.

O piso poderá estar húmido, escorre-
gadio, e por vezes irregular, pelo que 
deverá tomar um cuidado extra na sua 
mobilidade.

Nos locais mais estreitos, deverá faci-
litar o acesso a quem se encontra em 
posição mais desfavorável, colocando-
-se em local seguro, nunca em zona de 
abismo.

Evite ruídos e atitudes que perturbem o 
meio ambiente.

Não recolha, nem danifique as plantas 
ou perturbe os animais.

Não abandone lixo, deposite-o em local 
apropriado.

Não faça lume.

Não destrua ou modifique a sinalética.

Painel Informativo 
Ribeira das Cales
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Caminho correto.

Caminho errado.

Mudança de direção para a direita.

Mudança de direção para a esquerda.
Proibida a circulação de bicicletas e/ou 
motociclos nos percursos pedestres.

Em caso de interrupção do percurso por 
quebradas, outros obstáculos ou chuva 
intensa e ventos fortes, volte para trás 
usando o mesmo percurso.

MARCAS DE CAMPO

PR3.1 - Sinalética Jardim da 
Casa da Ribeira das Cales

Painel Informativo 
Pico do Areeiro

Sinalética PR3.1 - 
Pico Alto
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CANYONING

O CANYONING é uma 
atividade que consiste 
na descida de cursos de 
água, progredindo a pé, 
a nado, destrepando pe-
quenas paredes ou com 
recurso a manobras de 
corda para ultrapassar 
obstáculos verticais (ra-
pel). Os ambientes da 
prática do Canyoning 
são compostos por di-
versas morfologias com 
destaque para lagoas, 
cascatas e rampas, al-
gumas permitem uma 
utilização como tobogãs. 
Ao longo dos itinerários é 
frequente encontrar flora 
indígena com elevada 
diversidade, protegida 
pelo ambiente inóspito 

CANYON DA RIBEIRA
DAS CALES SUPERIOR
Itinerário situado na par-
te inicial da bacia hidro-
gráfica da Ribeira das 
Cales, entre os 1 440 me-
tros e os 1 270 metros de 
altitude, de fácil acesso à 
maioria dos interessados 

associado à maioria dos 
Canyons.

A RIBEIRA DAS CALES
é afluente da Ribeira de 
João Gomes que é uma 
das principais linhas de 
água que desagua na 
frente mar da cidade do 
Funchal. O início da Ribei-
ra das Cales situa-se nas 
proximidades da Achada 
Grande, a cerca de 1 550 
metros de altitude, enca-
minhando caudais sig-
nificativos que ao longo 
dos anos moldaram um 
atrativo e sinuoso itinerá-
rio de canyoning, com di-
versas cascatas, peque-
nas lagoas e tobogãs.

na iniciação à atividade. 
O caudal varia entre es-
tações do ano e perío-
dos de chuva, mantendo 
sempre alguma água, 
o que permite a realiza-
ção da atividade durante 
todo o ano.

Rapel - Canyon da 
Ribeira das Cales

Lagoa – Canyon da 
Ribeira das Cales

Tobogã – Canyon da 
Ribeira das Cales
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INFORMAÇÃO 
TÉCNICA:

APROXIMAÇÃO 
5 min

PERCURSO
2h

REGRESSO
20min

ALTITUDE INÍCIO
1 440 m

ALTITUDE FIM
1 270 m

EXTENSÃO
900m

RECOMENDAÇÕES/
ADVERTÊNCIAS:

•  A atividade de Canyo-
ning exige dos prati-
cantes conhecimento 
integral sobre os aspe-

RAPÉIS
4

CASCATA MAIS ALTA 
12 m

CORDA MÍNIMA (X2) 
12 m

DIFICULDADE VERTICAL
I - Bastante fácil 

DIFICULDADE AQUÁTICA
I - Bastante fácil 

DIFICULDADE SAÍDA
II - Fácil 

LIGAÇÃO CARRO
7km

tos técnicos, o meio de 
prática e o equipamento 
adequado, ou o devido 
acompanhamento por 
monitores preparados.

Cascata – Canyon 
da Ribeira das Cales

Canyon da Ribeira 
das Cales

Canyon da Ribeira 
das Cales
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•  A realização de ati-
vidades de Canyoning, 
neste itinerário, é da ex-
clusiva responsabilidade 
dos interessados. 

O CHÃO DAS MANTAS
é um local de referência 
no Parque Ecológico do 
Funchal para o voo li-
vre. A designação deste 
local é devida à frequ-
ência de observações 
de aves de rapina nesta 
área, com destaque para 
a maior rapina nidifican-
te, a manta Buteo buteo 
harterti, que geralmente 
é observada pousada ou 
em pleno voo.

A MORFOLOGIA des-
te local apresenta uma 
pequena plataforma ex-
posta a sul que propor-

• Antes da realização da 
atividade deverá infor-
mar uma terceira pessoa 
e partilhar a localização e 
a duração prevista.

ciona uma ampla paisa-
gem sobre a cidade do 
Funchal e sobre o vale da 
ribeira de Santa Luzia que 
se destaca igualmente 
pela sua profundidade e 
imponência.

A PAISAGEM E 
O AMBIENTE NATURAL
em redor proporcionam 
condições únicas para 
a prática de parapen-
te, que tem no Chão das 
Mantas uma descola-
gem que proporciona 
um voo emblemático so-
bre a cidade do Funchal.

VOO LIVRE

Canyon da Ribeira 
das Cales

Descolagem 
Chão das Mantas

Parapente – Voo 
sobre o Funchal
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O PLANALTO DO CHÃO
DA LAGOA é o local de 
eleição para a prática da 
Orientação pedestre no 
Parque Ecológico do Fun-
chal, existindo um mapa 
especifico de Orientação, 
com cerca de 1km², que 
proporciona diferentes 

NO PARQUE 
ECOLÓGICO DO 
FUNCHAL existem diver-
sas possibilidades para 
a utilização da bicicleta 
de montanha, destacan-
do-se a área do Chão a 
Lagoa e uma vasta rede 
de caminhos florestais 
que percorrem o Parque. 
Há ainda uma pista pre-
parada e sinalizada para 
a prática da disciplina de 
BTT Enduro.

O PERCURSO DE 
ENDURO do Parque Eco-
lógico do Funchal inicia-
-se na Achada Grande 

experiências, desde o 
nível de iniciação tendo 
por base os caminhos e 
outros elementos cons-
truídos, aos mais exigen-
tes desafios de navega-
ção que recorrem aos 
detalhes de vegetação e 
ao relevo.

e segue descendo de 
forma suave a orogra-
fia desta área até entrar 
na vertente esquerda do 
vale da Ribeira das Cales. 

A CIDADE DO 
FUNCHAL E O VALE 
DA RIBEIRA CALES des-
tacam-se na paisagem 
e a partir do Montado 
dos Curraleiros, inicia-se 
uma descida até ao fun-
do do vale, terminando o 
itinerário nas proximida-
des do Centro de Rece-
ção e Interpretação do 
Parque. 

ORIENTAÇÃO

BTT

Chão da
Lagoa

Extrato do Mapa Chão 
           da Lagoa – Madeira

Chão da
Lagoa

Pista de BTT Parque 
Ecológico do Funchal
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SINALÉTICA

Percurso 
Errado

Seguir 
em Frente

Viragem à
Esquerda

Viragem 
à Direita

Perigo 
percurso
vindo do
lado esquerdo

Perigo 
percurso 
vindo do 
lado direito

Perigo

Proibido 
Pedestres

REGRAS DE 
UTILIZAÇÃO:

• Uso obrigatório do ca-
pacete.

• Respeite a sinalização 
dos percursos.

• Previna-se adequada-
mente em alimentação 
e hidratação para o per-
curso que vai fazer.

• Escolha o percurso 
adequado à sua condi-
ção física e técnica.

• Use uma velocidade 
moderada.

• Circule apenas em tri-
lhos autorizados.

• Não polua o ambiente.

• Ceda sempre priorida-
de.

• Nunca assuste os ani-
mais.

• Tenha atenção à pos-
sibilidade de cruzamento 
com outros utentes ou 
outros tipos de veículos.

• Nas vias públicas cum-
pra as regras de trânsito.

• Registe adequada-
mente o nº de telefone de 
apoio/emergência.

NOTA: A prática de BTT 
neste itinerário é da intei-
ra responsabilidade dos 
utilizadores.

Início da pista de BTT 
– Achada Grande

Sinalética 
- BTT

Pista 
de BTT
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Vale da Ribeira
de Santa Luzia
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