
Descrição do percurso 

Descrição sumária do Percurso “TRAIL NOTURNO do CANIÇAL -  LUDENS MACHICO”- 

12km 

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

em pormenor do 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 “TRAIL NOTURNO DO CANIÇAL - LUDENS MACHICO” carateriza-se por ser um 

percurso de trail running cuja progressão se faz em veredas, trilhos e caminhos 

municipais alcatroados. É um percurso exigente com a agravante de ser realizado de 

noite. 

Aconselhamos a consulta do Track GPS no site da Prova. 

O “TRAIL NOTURNO DO CANIÇAL - LUDENS MACHICO” é uma prova com 12km em que o ponto de 

partida será na Vila do Caniçal, no inicio da entrada do Cais, seguindo pela estrada/passeio em 

direção ao Museu da Baleia, entrando no caminho da praia da Ribeira do Natal e subindo no 

seu final até passar a ponte romana na qual se inicia o trilho em subida para o Pico do Facho. 

Quando chegar à estrada do Pico do Facho, descer pela estrada até à zona da pedreira, onde 

entram no trilho à esquerda que leva os atletas até à levada, seguem nesta até à entrada do 

Túnel. Atravessam pelo túnel (à esquerda) e segue pela Levada do Caniçal até ao final desta, 

onde viram à direita descendo para a zona do Cemitério, nesta fase da prova seguem pelo 

alcatrão descendo até ao Bar Amarelo (zona com trafego automóvel), onde estará instalada a 

Meta da Prova. 

 

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

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

Existirão luzes intermitentes nas zonas onde não existe iluminação pública. 

Nota: 

• A organização pede especial cuidado aos atletas nas estradas que a prova atravessa, 

pedindo que levem roupa sinalizadora fluorescente, luzes e tenham extremo cuidado 

ao atravessar as estradas (em treinos e na prova); 



• A descrição torna-se exaustiva, contudo o percurso é simples mas muito técnico em 

alguns locais; 

• Haverá 1 ponto de abastecimento líquido sensivelmente a meio da prova – Entrada do 

Túnel do Caniçal. 

 


