
Dados técnicos do percurso 
 

Descrição Caminhada Corrida 

Distância 26.200m 

Desnível positivo 904m 

Ponto mais alto 235m 

Ponto mais baixo 30m 

Grau dif. física 4+ (de 1 a 5) TL grau 2 (de 1 a 4) 

Grau dif. técnica  Médio Fácil 

Tipo de piso 80% trilhos e 20% alcatrão 

Marcação Fita sinalizadora, setas e tinta biodegrad. 

Tempo limite 6h00m  

Barreiras de tempo 
10,8km - saída até às 2h40m, após partida; 

17,3km - saída até às 3h55m, após partida; 

21,7km - saída até às 4h45m, após partida. 

Material obrigatório Identificador (colocado no tronco) 

Material aconselhado Telemóvel 6hs autonomia e depósito água 

Abastecimentos 4,6km líquidos; 10,8km líquidos e sólidos; 

17,3km líquidos e sólidos; 21,7km líquidos 
e sólidos; 26,2km líquidos e sólidos 

  

Se deixar de avistar marcação durante 50 metros, volte para trás 
até ao local onde a viu da última vez. 

 
 

Registe o contacto telefónico S.O.S. da organização 

962 833 727  
 

A Roteiros Aventura é uma empresa licenciada pelo Turismo de 
Portugal com o registo n.º 78/2012 e reconhecida como Turismo 
Natureza pelo ICNF. 

 
 

Dados do seguro de acidentes pessoais 
Seguradora : Liberty Seguros / N.º de apólice: 1000106210 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

   
 



Programa 
07h00 – Abertura do secretariado no Palácio Nacional de Mafra 

08h00 – Encerramento do secretariado 
08h10 – Início do aquecimento coletivo 
08h30 – Partida corrida e caminhada 

11h30 – Entrega de prémios 
11h30 – Abertura de banhos (Parque Desportivo Municipal de Mafra) 
11h30 – Início do transporte de regresso dos participantes que 

requisitaram no momento da inscrição  
14h30 – Encerramento da zona de chegadas 
14h40 – Saída do último autocarro de Sintra 

15h30 – Encerramento do evento 
 

O percurso 
O percurso desenrola-se por trilhos que unem o Palácio Nacional de 

Mafra ao Palácio Nacional de Sintra. Boa parte desse trajeto utiliza 
os caminhos antigos, incluindo estradas de origem romana, dando 
ênfase à ligação histórica entre estes dois monumentos 

O trajeto parte de Mafra e passa pelos seguintes locais: Mafra, Vila 
Velha, Valverde, Carvalhal, Odrinhas, Alfaquiques, Codriceira, 

Fachada, Granja, Nafarros, Galamares e Sintra.  
O Percurso tem de ser realizado no tempo máximo de 6 horas. 
 

Existem barreiras de tempo nos seguintes abastecimentos:  
Km 10,8 – Tempo de passagem obrigatório até às 2h40, após partida;  

Km 17,3 – Tempo de passagem obrigatório até às 3h55, após partida;  

Km 21,7 – Tempo de passagem obrigatório até às 4h45, após partida.  

Caso não estejam dentro do tempo definido pelo regulamento, terão 

de aguardar por transporte disponibilizado pela organização. 
 

Constituição dos abastecimentos: 

- 4,6km: Água  

- 10,8km/17,3km/21,7km: água, bebida isotónica aptonia, 
refrigerante de laranja, coca-cola, banana, laranja, pão com 

chouriço, batata frita, marmelada, biscoitos e barras de cereais 
aptonia; 
- Chegada: água, bebida isotónica aptonia, refrigerante de laranja, 

banana, laranja, pão com chouriço, biscoitos e barras energéticas 
aptonia. 
 

Os participantes são responsáveis por assegurar a sua 

autonomia entre cada posto de abastecimento 

Transportes de regresso a Mafra: Os participantes regressarão a 
Mafra em autocarros, a partir do segundo abastecimento (Odrinhas), 

caso desistam, ou se chegarem depois da barreira de tempo definida 
pelo regulamento. 
Os participantes que chegarem a Sintra e que tenham solicitado 

transporte, aquando da inscrição, terão de se deslocar do local de 
chegada (Largo Rainha D. Amélia – em frente ao Palácio Nacional de 
Sintra), pela estrada da Volta do Duche, até ao Parque da Liberdade, 

a cerca de 600 metros de distância, do arco de meta. 
 

   Palácio Nacional de Mafra 

D. João V, o “Rei Magnânimo” (1706-1750), 
mandou construir um Palácio-Convento na Vila de 
Mafra em cumprimento da promessa que fez, 

caso a Rainha lhe desse descendência. 
Este grandioso monumento, construído numa 

época de grande prosperidade real em resultado da exploração de 

ouro e diamantes do Brasil, constitui uma obra-prima do Barroco 
Português. A primeira pedra da construção do edifício foi colocada 
dia 17 de novembro de 1717. No entanto, à data da sagração da 

Basílica, 22 de outubro de 1730, apenas estavam abertos os 
alicerces do que viria a ser o Palácio, que apenas começou a ser 

construído nos anos seguintes, sendo dado como concluído perto de 
1735. 

 

Palácio Nacional de Sintra 
O Palácio Nacional de Sintra, situado no centro 
histórico da Vila, é um monumento único e 

incontornável pelo seu valor histórico, 
arquitetónico e artístico. 
De todos os Palácios que os monarcas 

portugueses mandaram erigir ao longo da 
Idade Média, apenas o de Sintra chegou até aos nossos dias 
praticamente intacto, mantendo a essência da sua configuração e 

silhueta desde meados do século XVI. As principais campanhas de 
obras posteriores à Reconquista cristã (século XII) foram 
promovidas pelos reis D. Dinis, D. João I e D. Manuel I, entre finais 

do século XIII e meados do século XVI. Estas obras de adaptação, 
ampliação e melhoramento determinaram a fisionomia do palácio. 


