
Descrição do percurso 

Descrição sumária do Percurso I Trail de Santa Cruz - 21km 

Esta descrição pretende dar uma orientação genérica do percurso, mas não especifica 

em pormenor o mesmo, assim como, por vezes, faz uso da toponímia popular, pelo que 

a organização rejeita qualquer responsabilidade que possa advir da leitura da mesma. 

O TSCX carateriza-se por ser um percurso circular de trail running cuja progressão se 

faz em piso misto de terra, levadas (canais de irrigação), veredas de cimento e 

caminhos calcetados. 

O I Trail de Santa Cruz é uma prova com 21kms (60% Terra, 40% cimento ou alcatrão) 

em que o ponto de partida é junto ao Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária 

de Santa Cruz. Seguindo pela primeira ponte à direita, sobe-se o Caminho de Dona 

Mécia (caminho cimentado), continua-se no caminho de alcatrão até entrarmos no 

Caminho dos Feijocos, depois segue-se por uma vereda até ao Caminho do Lombo dos 

Moinhos. Segue-se pela Vereda de Roma até à Ponte de Madre D’Água, sobe-se um 

caminho cimentado, ao chegar ao cimo da estrada deparamo-nos com uma estrada de 

alcatrão. Vira-se à esquerda e segue-se pelo Caminho da Pereira, entramos numa 

vereda à direita até encontrarmos a Levada dos Tornos. Ao chegarmos à levada 

viramos à esquerda e percorremos cerca de 8kms na levada até chegarmos ao Lombo 

das Faias. Vamos encontrar um caminho calcetado Caminho do Pico Norte pelo qual 

descemos, chegando ao fim viramos à direita e seguimos pelo Caminho da Faia, 

viramos na primeira estrada à esquerda que dá acesso ao Centro de Formação da 

Associação de Futebol da Madeira (CFAFM). Seguimos pelo caminho de terra que se 

encontra abaixo do CFAFM até chegar à Estrada de Fonte de Lopo. Segue-se pela 

esquerda até à Rua do Salão, subimos a rua e após passar o Bar Venezuela descemos a 

Vereda Cabeço de Areia. No fim da vereda voltamos a encontrar a Rua do Salão pela 

qual descemos e entramos na Rua da Palmeira de Cima (primeira rua esquerda). 

Segue-se até a vereda que liga a Rua da Palmeira de Cima à Rua da Lombada e desce-

se pelo Caminho Velho da Lombada, chegando ao fim atenção ao atravessar a rua, 

desce-se pelo viaduto da Via Rápida em direção à Capela de São Pedro. Chegando à 

Capela descemos pela rua que se encontra à esquerda, passamos em frente ao 

Aquaparque até chegarmos à promenade. A prova termina em frente da praça do 

Mercado Municipal de Santa Cruz. 

Todo o percurso estará sinalizado com fitas de cor vermelha ou sinalizadoras 

(vermelhas e branca), e/ou placas amarelas para indicação de mudança de direção 

Track GPS: GPX / TRK / KMZ (brevemente) 

 Percurso: 

 Mapa e Altimetria (brevemente) 


