
 
 

 

29 de setembro de 2019 
 

Guia do participante 

 

Este guia é um resumo das informações mais relevantes para todos os que vão participar no Trail da 

Tapada Real. Se for o responsável por uma inscrição de grupo/equipa é importante faça chegar esta 

informação aos outros participantes. 

 

A floresta encantada da Tapada Nacional de Mafra abre os seus portões para receber o Trail da Tapada 

Real. Desde do sec. XVIII até à implantação da República, este foi o local de eleição da monarquia 

portuguesa para o lazer e para a caça. Este evento exclusivo vai percorrer caminhos habitualmente 

interditos ao público em geral, onde será possível usufruir do contacto com a fauna e flora luxuriante da 

Tapada. 

O Trail da Tapada Real é um evento desportivo nas modalidades de trail running (12km/25km) e na 

modalidade de caminhada (12km). A caminhada não tem cariz competitivo, tendo como objetivo a 

prática desportiva na natureza, dar a conhecer a Tapada Nacional de Mafra e promover o salutar convívio 

entre os participantes. O percurso é realizado exclusivamente por trilhos e caminhos em terra. 



 
 

Os trajetos realizam-se integralmente no espaço interior, murado, da Tapada Nacional de Mafra, sob 

administração de uma Cooperativa de Interesse Público. Os percursos são exclusivos para o evento, 

passando por locais habitualmente interditos ao público. 

A Roteiros Aventura entregará parte das receitas das inscrições à Tapada Nacional de Mafra, para apoio 

na alimentação dos animais. 

 

 

Programa 

 

Dia 28 de setembro, sábado 

(Intermarché de Mafra) 

18h00 - Abertura do secretariado para levantamento das inscrições, no Intermarché de Mafra 

20h00 - Encerramento do secretariado 

 

Dia 29 de setembro, domingo 

(Tapada Nacional de Mafra – Portão do Sunível) 

07h30 - Abertura do secretariado para levantamento das inscrições, na Tapada Nacional de Mafra (portão 

do Sunível) 

09h00 - Encerramento do secretariado (a partir desta hora não se entregam mais inscrições)  

09h15 - Partida trail running longo (25km) 

09h15 - Início do aquecimento coletivo 

09h30 - Partida do trail running curto (10km) e caminhadas (10km e 15km) 

11h00 - Abertura dos balneários no Parque Desportivo Municipal de Mafra (a 6km do local de chegadas) 

11h00 - Entrega de prémios trail curto 

12h00 - Entrega de prémios trail longo 

13h00 - Encerramento da zona de chegada 

13h30 - Encerramento do evento 

 

 

Levantamento das inscrições 
 

Aconselhamos, vivamente, que venham levantar as inscrições no sábado (dia 28) das 
18h00 às 20h00, no Intermarché de Mafra. 
Se não tiverem a possibilidade de realizar o levantamento antecipado é muito 
importante que, no dia do evento, venham às 8h00, para evitarem a fila e possível 
demora. 
Para levantamento da inscrição, no secretariado do evento, os participantes terão de 
fornecer o código de confirmação, enviado por email (Assunto: Bilhete Trail Real 
Tapada). As inscrições poderão ser levantadas por terceiros, desde que os mesmos 
venham munidos dessa informação. As inscrições múltiplas (mais do que uma 
inscrição por referência multibanco) só poderão ser levantadas pelo responsável, ou 
por alguém que possua as informações referidas anteriormente.  

 

 

 



 
 

Estacionamento 

O local de concentração é no portão do Sunível da Tapada Nacional de Mafra. Este portão está 

habitualmente encerrado e funcionará em exclusivo para o evento. Será deste local que se realizará a 

partida e o respetivo secretariado. O estacionamento realiza-se no interior da Tapada Nacional de Mafra, 

junto ao portão do Sunível e é gratuito. 

As coordenadas GPS são: 38°56'46.1"N 9°17'57.3"W 

Google maps: https://www.google.com/maps/dir//38.9455418,-9.3018827/@38.945558,-

9.301883,16z?hl=pt-PT 

Descrição do trajeto: 

- Vindo da autoestrada A8: Sair da A8 em direção a A21 / Ericeira / Mafra / Malveira / Venda do Pinheiro, 

após saída da A8 seguir para A21 Ericeira / Mafra / Malveira. Na A21 sair na saída 4 em direção a N8 / 

Malveira / Torres Vedras / Tapada de Mafra. Na saída da A21 vai encontrar uma rotunda e deverá sair na 

2ª saída em direção N8 Malveira. Já na localidade da Malveira segue pela N8 e na 2ª rotunda segue pela 

indicação Sintra / Mafra / Ericeira / estação. Segue pela EN116 durante cerca de 2 km e sai à direita em 

direção à Abrunheira / Parque e Oficinas da CMM / Tratolixo. Segue sempre por essa estrada durante 3,8 

km e encontrará do lado direito o portão do Sunível. 

Tempo total previsto de viagem após a saída da A8 é de 10 min, percorrendo uma distância de 11,5km. 

- Vindo da IC19: Saída do IC19: A16 / Sintra / Mafra / Ericeira. No IC30 sair na saída 9 em direção a N9 / 

Mafra. A partir daí seguir sempre pela N9 em direção a Mafra durante 17 kms passando por localidades 

como Cheleiros e Igreja Nova. Chegando à localidade de Carapinheira encontrará uma rotunda, saia na 2ª 

saída em direção a Abrunheira. Depois da rotunda vai encontrar, 700 metros à frente, uma bifurcação, 

opte pela direita, percorra mais 750 metros e está no portão do Sunível (surge do seu lado esquerdo). 

Tempo total previsto de viagem após a saída da IC19 é de 23 min, percorrendo uma distância de 27km.   

- Vindo do Palácio Nacional de Mafra: Passando pelo Palácio Nacional de Mafra (do vosso lado direito) 

continuar para sul, pela EN 116 em direção a Sintra e uma pequena via rápida com indicação de 

autoestrada Lisboa. No final dessa via rápida, em Carapinheira encontrará uma rotunda, saia na 3ª saída 

em direção a Abrunheira.  Depois da rotunda vai encontrar, 700 metros à frente, uma bifurcação, opte 

pela direita, percorra mais 750 metros e está no portão do Sunível (surge do seu lado esquerdo). 

Tempo total previsto de viagem após a passagem pelo Palácio Nacional de Mafra é de 5 min, percorrendo 

uma distância de 3,5km. 

 

Material obrigatório 

Todos os participantes (incluindo os caminheiros) terão de utilizar os identificadores que lhes serão 

fornecidos pela organização. Só os participantes devidamente identificados poderão entrar nas áreas 

privadas. Haverá controlo de entradas. 

 

Marcação do percurso 

O percurso será assinalado essencialmente por fitas de pano cor de laranja e e setas da mesma cor. Se 

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

 

Evento solidário 

A Roteiros Aventura entregará parte das receitas do evento à Tapada Nacional de Mafra, para 

alimentação dos animais durante o período de inverno. 

 

https://www.google.com/maps/dir/38.9455418,-9.3018827/@38.945558,-9.301883,16z?hl=pt-PT
https://www.google.com/maps/dir/38.9455418,-9.3018827/@38.945558,-9.301883,16z?hl=pt-PT


 
 

 

Balneários 

Será disponibilizado, no Parque Desportivo Municipal de Mafra, a 6km do local de concentração, 

balneários junto aos campos de ténis. Os baleneários funcionarão entre as 11h00 e as 15h00 e os banhos 

estão incluídos no valor da inscrição. 

 

Sugestões de atividades, durante ou após o evento 

O Palácio Nacional de Mafra ( a 3,5km do Sunível) terá as suas portas abertas, para visitas gratuitas, das 

9h00 às 18h00. Mesmo ao lado do Palácio, sugerimos uma visita ao Jardim do Cerco. Este jardim, 

juntamente com o Palácio e a Tapada Nacional de Mafra foram designados, muito recentemente, 

Património Mundial da Humanidade (UNESCO) 

Também poderão visitar a Tapada (entrada pelo portão do Codeçal, a 11km do Sunível). 

Sugerimos ainda a visita ao Parque Desportivo Municipal (a 6km do Sunível), com um grande Parque 

Infantil, espaços verdes, um bar e dois cercados onde podem ser avistados gamos, provenientes da 

Tapada Nacional de Mafra. 

Para terminar, sugerimos que almocem na Vila de Mafra, com uma opção vasta de restaurantes e 

pastelerias prestigiadas pela qualidade da sua doçaria. 

 

Contacto S.O.S. da organização (só no dia do evento) 

962 833 727 
(aconselhamos que memorizem o número no vosso telemóvel) 

 

Seguro de acidentes pessoais 

Liberty Seguros, número de apólice: 1000106210 

 

Descrição dos percursos 

A saída será realizada, no interior da Tapada Nacional de Mafra, na zona do sunível.  

O percurso percorre exclusivamente espaços interiores da Tapada passando pelo sunível (ponto mais alto da 

Tapada), águas férreas, vale do Silgueiro, vale da Txugueira, a partir daqui dar-se-á a divisão de percursos, seguindo 

os 25km para o Codeçal, vale Forma, Tujeira, vale da Chinquinha, os percursos voltam a reunir-se no vale da 

Abrunheira e seguem juntos para local de partida. 

Este percurso é exclusivo para o evento e não é possível ser realizado de outra forma. 

 

História 

D. João V, o “Rei Magnânimo” (1689-1750), 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 Real Tapada de Mafra foi criada em 1747 com o objectivo de proporcionar um adequado envolvimento ao 

Monumento, de constituir um espaço de recreio venatório do Rei e da sua corte e ainda de fornecer lenha e outros 

produtos ao Convento. 

Com uma área de 1200 hectares, a Real Tapada de Mafra é rodeada por um muro de alvenaria de pedra e cal, com 

uma extensão de 21 Km. 



 
 

A Tapada foi dividida em três partes separadas por dois muros construídos em 1828, estando actualmente a 

primeira, com 360 hectares, sob administração militar. 

Desde o século XVIII até à Implantação da República, a Real Tapada de Mafra foi local privilegiado de lazer e de caça 

dos monarcas portugueses, sendo contudo, nos reinados de D. Luís (1861-1899) e de D. Carlos (1899-1908) que a 

Tapada conheceu o seu período áureo como parque de caça. 

Com a implantação da República passou a designar-se Tapada Nacional de Mafra (TNM), sendo utilizada 

fundamentalmente para o exercício da caça e para actos protocolares. 

A partir de 1998 é criada uma Cooperativa de Interesse Público para aproveitamento dos recursos da TNM, com o 

Estado a deter posição maioritária no seu capital social, em parceria com a Câmara Municipal de Mafra e entidades 

privadas. 

 

Fauna 

A diversidade de habitats presentes na Tapada Nacional de Mafra (TNM), bosques, pastagens, matos e linhas de 

água, permite a existência de um grande número de espécies animais. 

Na sua maioria de pequeno tamanho e de hábitos esquivos, eles fazem parte do património natural português que 

a TNM tem orgulho em divulgar e proteger. 

A esta diversidade específica junta-se o elevado valor de conservação de algumas delas, como, por exemplo, 

a águia-de-Bonelli (Hieraaetus fasciatus) e o bufo-real (Bubo bubo). 

As aves constituem um dos grupos faunísticos mais representativos na Floresta Encantada da Tapada Nacional de 

Mafra. Em relação aos mamíferos, os veados, gamos e javalis, são os que mais facilmente se conseguem avistar, no 

interior da Tapada.  

 

Flora 

Na Tapada Nacional de Mafra existem algumas das espécies mais representativas da flora nacional. Entre as 

árvores mais comuns, destacam-se o Carvalho Português (Quercus faginea), o Sobreiro (Quercus suber), o Pinheiro 

bravo (Pinus pinaster), o Pinheiro-manso (Pinus pinea), o Plátano (Platanus sp.), o Choupo (Populos sp.), o Freixo 

(Fraxinus sp.) e o Zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris). 

 

 

Dados técnicos dos percursos 

Percurso Trail Curto 

Distância: 12.500m 

Desnível positivo: 394m 

Ponto mais alto: 361m 

Ponto mais baixo: 129m 

Grau de dificuldade física (caminhada): 2+ (Classificação de 1 a 5 = mais exigente) 

Grau de dificuldade física (corrida): Trail Curto Grau 2 (Grau de 1 a 4 = mais exigente – Classificação ITRA) 

Grau de dificuldade técnica: Fácil 

Tipo de piso: 100% trilhos e caminhos de terra batida 

Tempo limite: 3 horas 

Material obrigatório: Identificador/dorsal fornecido pela organização  

Material aconselhado: Telemóvel com autonomia de bateria mínima de 3 horas, depósito de água, ou 

similar com capacidade para 0,5l 

Pontos de Abastecimento: Aos 7,6km (constituído por água, refrigerante de laranja, biscoitos e fruta); No 

final do percurso (chá quente, água, biscoitos) 

Gráfico de altimetria: 



 
 

 
 

Trail running longo 

Distância: 24.500m 

Desnível positivo: 753m 

Ponto mais alto: 361m 

Ponto mais baixo: 85m 

Grau de dificuldade física: Trail longo grau 2 (Grau de 1 a 4 = mais exigente – Classificação ITRA) 

Grau de dificuldade técnica: Fácil 

Tipo de piso: 100% trilhos e caminhos de terra batida 

Tempo limite: 4 horas 

Material obrigatório: Peitoral fornecido pela organização e mantido ao longo de todo o  percurso na zona 

frontal do tronco 

Material aconselhado: Telemóvel com autonomia de bateria mínima de 3 horas, depósito de água, ou 

similar com capacidade para 0,5l 

Pontos de Abastecimento: Aos 7,6km (constituído por água, refrigerante de laranja, biscoitos e fruta); Aos 

12,7km (constituído por água, refrigerante de laranja, bebida isotónica, coca-cola, batatas fritas, barras de 

cereais, e fruta); Aos 18,4km (constituído por água, refrigerante de laranja, bebida isotónica, coca-cola, 

batatas fritas, barras de cereais e fruta); No final do percurso (chá quente, água, biscoitos). 

Gráfico de altimetria: 

 
 

A Tapada Nacional de Mafra, a Câmara Municipal de Mafra, a Junta de Freguesia de Mafra e a Roteiros 

Aventura desejam um bom evento a todos os participantes.  

 

 


