
Passeio Pedestre À Descoberta dos Parques Florestais do Pico das Pedras 
e das Queimadas 

25 Abril 2018 
A atividade 
O Clube Aventura da Madeira promove um passeio pedestre à descoberta dos Parques 
Florestais do Pico das Pedras e das Queimadas com intuito de fomentar a atividade 
física aliada a descoberta do património construído e natural do concelho de Santana.   
 
Programa 
Quarta-feira, 25 de Abril 2018 
8h30 – Partida dos participantes do Funchal 
9h30 – Início do Percurso Pedestre nas proximidades do Florestal do Pico das Pedras. 
14h00 – Previsão Final do Percurso 
 
Descrição do percurso 
Itinerário Pedestre tipo circular, com partida e chegada nas imediações do Parque 
Florestal do Pico das Pedras. Percorre caminhos e veredas por entre a floresta 
Laurissilva assim como floresta constituída por exemplares exóticos diversos. O 
percurso inicia-se no Parque Florestal do Pico das Pedras depois segue em direção às 
Queimadas e regressa ao ponto de partida. 
O percurso será guiado por monitor que os participantes devem seguir em todo o 
itinerário, que poderá sofrer alterações, por motivos de força maior, por exemplo por 
condições climatéricas adversas ou obstáculos inesperados no itinerário. 
 
Dificuldade 
Existência de parciais do itinerário com o piso irregular, por vezes escorregadio, 
descidas e subidas pouco acentuadas, 10km, cerca de 400m de desnível positivo em 
subidas e 400m de desnível negativo em descidas. 
 
Dados aproximados 
Extensão 10km 
Desnível acumulado aproximadamente 400 metros a subir e igualmente a descer. 
 
Taxa de Inscrição 
3 Euros por participante, destinados ao seguro de acidentes pessoais, pagos no local 
de concentração. 
O transporte é da responsabilidade dos participantes, que deverão comparecer até às 
9h30 junto ao Posto Florestal do Pico das Pedras. 
O Clube disponibiliza transporte a partir do Funchal com vagas limitadas, mediante 
pedido aceite por ordem de solicitação. 



Os filiados na Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal com modalidades 
de seguro A, B, C, D e E estão cobertos pelo seguro desportivo, não havendo lugar ao 
pagamento da taxa indicada. 
 
Inscrição 
Os interessados a partir de 14 anos (menores, só acompanhados dos encarregados de 
educação) poderão formalizar a inscrição até às 18h00 de terça-feira, 24 de abril de 
2018, enviando o nome completo, data de nascimento e contato telemóvel para o 
seguinte contato de email: aventuramadeira@gmail.com 
O envio da inscrição implica a responsabilidade dos interessados ou seus tutores em 
terem previamente assegurado avaliação médica do participante, que não apresente 
contraindicações para a prática do pedestrianismo e em particular o percurso descrito. 
 
Lista de Material/Equipamento recomendado 
- Impermeável 
- Agasalho 
- Mochila 
- Alimentação e hidratação 
- Calçado adequado a caminhadas por pisos diversos, maioritariamente duros. 
- Recomenda-se uma muda de roupa 
- Bastão de marcha 
 
Contatos 
- aventuramadeira@gmail.com 
- Tlm: 962837491 
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