
Dados técnicos do percurso 
 

Descrição Caminhada Corrida 

Distância 10.800m 

Desnível positivo 147m 

Ponto mais alto 147m 

Ponto mais baixo 5m 

Grau dif. física 1 (fácil) TC grau 1 

Grau dif. técnica  Fácil Fácil 

Tipo de piso 80% trilhos e 20% alcatrão 

Marcação 
Pano sinalizador e setas cor de 

laranja 

Tempo limite 3h00m  

Material obrigatório 
Luzes individuais; Peitoral  

(colocado na zona frontal do tronco) 

Material aconselhado 
Telemóvel 4hs autonomia e 

depósito água 

Abastecimentos 
Aos 5,8km 

No final do percurso 

  
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 

 

 

 

14 de outubro 2019 

 
 

 



 

 

Programa 

15h00 – Abertura do secretariado na Praia de Ribeira d´Ilhas 
18h00 – Encerramento do secretariado 

18h30 – Início aquecimento coletivo 
18h45 – Abertura da zona de partida 
19h00 – Partida Trail Ericeira Sunset 

19h45 – Entrega dos prémios na modalidade Trail Running 
22h00 – Encerramento da zona de chegadas 

22h30 – Encerramento do evento 
 
 

O percurso 
O percurso é circulares, com partida e chegada na Praia de Ribeira 

d´Ilhas, rercorrendo os trilhos da Reserva Mundial de Surf, com 
vista privilegiada para o pôr do sol sobre o mar. 
 

O Percurso tem de ser realizado no tempo máximo de 3 horas. 
 

Constituição dos abastecimentos: 
- 5.800m: Água, refrigerante de laranja, fruta e biscoitos. 

- Chegada: água, chá quente e biscoitos. 
 
Os participantes são responsáveis por assegurar a sua 

autonomia entre cada posto de abastecimento 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Reserva Mundial de Surf 

A Ericeira é a 1.ª Reserva de Surf da Europa e a 2.ª do Mundo, 
reconhecida oficialmente pela organização norte-americana Save the 
Waves Coalition, que salienta a excelência das características naturais 

oferecidas para a prática desta modalidade desportiva. 
A faixa costeira, agora reconhecida Reserva Mundial de Surf, integra-

se no Concelho de Mafra, estendendo-se desde a Praia da Empa, na 
freguesia da Ericeira, à Praia de S. Lourenço, na freguesia de Santo 
Isidoro. São sete ondas de classe mundial num espaço de quatro Km: 

Pedra Branca, Reef, Ribeira d'Ilhas, Cave, Crazy Left, Coxos e S. 
Lourenço. 
A costa atlântica do Concelho de Mafra, especialmente a zona costeira 

a norte da Ericeira, é um dos raros locais a nível mundial que reúne 
um elevado número de ondas de grande qualidade. Ao longo de 11Km 
de costa, são 22 ondas de diferentes características, que 

proporcionam a prática de Surf sob diferentes condições 
meteorológicas, suscitando níveis de exigência e graus de dificuldade 
díspares.  

 
 

Forte de S. Lourenço ou de St.ª Susana 
Construído por ordem do Conde de Cantanhede, D. António Luís de 

Menezes, este forte é o produto de necessidade de defesa costeira 

nacional após a proclamação de independência de 1640. Curta 

atividade teve o reduto. Em 1977, não tinha portas nem reboco, mas 

as 11 bocas de fogo estavam operacionais. Em 1821 houve um projeto 

de ampliação do forte, mas as obras nunca arrancaram. Arruinado em 

1944, as antigas dependências foram arrasadas para dar lugar a um 

posto da Guarda Fiscal, cujo edifício ícone do Estado Novo na zona, 

ainda subsiste. 

 


