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Como são as temperaturas nessa época do ano?
Muito calor. Facilmente as temperaturas vão acima dos 40º. Expostos ao sol já 
registamos temperaturas de 47º. A exposição ao sol é maior nos dois terços 
iniciais de prova. A passagem por Penamacor, Idanha-a-Nova e território de 
Castelo Branco é por trilhos quase sempre de vegetação rasteira e sem 
sombras. 
As percentagens de humidade são também muito baixas. Em alguns casos 
podem vir abaixo dos 20%.

Tenho equipamentos obrigatórios?
Sim, existem. Serão indicados no guia do participante.
Conte, com toda a certeza, com a obrigação de sair das bases de apoio (BA) 
com um mínimos de 1.5l de água. A organização poderá obrigar a mais se as 
temperaturas assim o exigirem.

O percurso está marcado?
Não. A única forma de se guiar, e sabermos de fez o percurso correctamente, é 
através do GPS.
É muito mais fácil que imagina!

Tenho apoio médico?
Sim. Teremos equipas de socorro no terreno e médicos em algumas bases de 
apoio.

Vou andar muitos quilómetros isolado?
Sim. Em algumas partes do percurso o isolamento é total. A sensação de 
isolamento será tanto maior quanto mais pela noite dentro entrarem.
A organização terá equipas com veículos 4×4 ao longo do mesmo para ajudar 
em situações de maior desconforto.

Quantas bases de apoio existem?
(8) Oito considerando a meta. Todas elas com sólidos e líquidos.

Que tipo de percurso encontro?
O percurso é essencialmente fora de estrada. Na sua grande maioria é possível 
correr sem grandes problemas. Os trechos técnicos existem e exigem 
cuidados especiais. Há trilhos de pé posto, travessias de linhas de água que 
poderão ter ou não água.
O percurso percorre, principalmente na aproximação, dentro e saída das 
localidades, em rodovias. Nenhuma delas estará fechada ao trânsito. Para 
evitar acidentes, por imposição também do regulamento, deverá cumprir 
todas as regras do código da estrada.
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Posso ser assistido no percurso?
Não. O apoio fora das Bases de Apoio (BA) é penalizado com a desclassificação.
Assistência fora das BA só é permitida à organização e para ajuda médica. 
Outro tipo de ajuda não lhe retira a possibilidade de ser finalista da prova.

Que tipo de abastecimentos vou encontrar?
Nas Bases de Apoio, BA, a organização providenciará alimentos sólidos e 
líquidos em quantidade e qualidade necessária para repor energias e 
hidratar-se. A organização terá ainda o cuidado de colocar à disposição 
alimentos adequados ao tipo de esforço que está a despender.

Há abastecimentos durante o percurso?
Sim. No entanto a prova é para se realizar em autossuficiência entre bases de 
apoio. Apoios deliberados fora das bases de apoio não são permitidos e dão 
desclassificação imediata.

Se eu não tiver equipa de apoio posso participar?
Sim. As equipas de apoio não são obrigatórias, mas altamente recomendáveis. 
Apesar do apoio da organização existir o conforto e o ânimo que uma equipa 
de amigos trazem é impagável.

Qual é o tempo máximo de prova?
66 Horas.

Posso dormir fora das bases de apoio?
Não deve. Os descansos fora das bases de apoio exigem cuidados especiais, 
como sair do caminho que na maioria são usados por automóveis. Esses 
descansos deverão ser comunicados à organização.

Tenho de levar pilhas?
Recomendamos que o faça. Traga pilhas para que o seu equipamento grave 
todo o seu percurso, caso contrário será penalizado.

Que configurações devo ter no GPS?
Antes da prova, vamos enviar um manual de como deverá configurar o seu 
equipamento. É muito fácil.

Qual o modelo de GPS que aconselham?
Aconselhamos os modelos da Garmin porque é com eles que trabalhamos. No 
entanto existem muitos outros equipamentos de enorme qualidade, precisão 
e autonomia.

Tenha em atenção:
Caso traga um GPS de marca diferente, terá de se fazer acompanhar dos cabos 
de ligação e respetivo software.
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Quais são os requisitos mínimos do GPS para concluir a prova?
O GPS deve ter no mínimo a capacidade de gravação de registos com 10.000 
pontos. Deverá ter a possibilidade de trocar as baterias em qualquer altura ou 
ter fontes de alimentação externas. Não necessita ter mapas de Portugal para 
fazer a prova. Em alguns casos, algumas pessoas prescindem até do mapa 
para unicamente se guiarem pela linha apresentada no ecrã do GPS.

Nunca “naveguei” com um GPS. Como sei que estou no percurso correto?
No aparelho aparece uma linha a seguir de cor diferente. Em cima dessa linha 
anda um cursor com a indicação de onde virar para continuar a sua prova pelo 
trajeto desenhado.
Guiar-se pelo GPS é muito mais fácil que possa imaginar. Existem 
equipamentos no mercado que podem ser parametrizados de forma a 
avisá-lo, através de sinal sonoro, que está prestes a mudar de direção.

Há barreiras horárias?
As barreiras horárias, entre bases de apoio, serão indicados no guia do 
participante a enviar dias antes da prova.

O que são Bases de Apoio?
São locais onde todos os participantes podem comer, beber, descansar e ou 
tomar banho. São locais onde o silêncio e harmonia devem imperar.

É obrigatório o GPS?
Sim.
As marcações no terreno, realizadas pela organização, terão como função 
ajudar a guiar-se até final.
O GPS é a forma mais segura para seguir a sua rota.

O que necessito para participar?
Ter uma condição física adequada e preparada para as dificuldades da prova. 
É necessário, também, não sofrer de perturbações de saúde limitativas à 
prática de desportos de ultra endurance.
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What are the temperatures at that time of year?
Very hot. Temperatures easily go above 40º. Exposed to the sun we have 
already registered temperatures of 47º. The exposure to the sun is bigger in the 
first two thirds of the race. Passing through Penamacor, Idanha-a-Nova and 
Castelo Branco territory is almost always by low vegetation tracks without 
shadows. 
The humidity percentages are also very low. In some cases it can be below 
20%.

Do I have mandatory equipment?
Yes, there is. They will be indicated in the participant's guide.
You can count, for sure, with the obligation to leave the support bases (BA) 
with a minimum of 1.5l of water. The organization can oblige more if the 
temperatures demand it.

Is the course marked?
No. The only way to guide you, and to know if you did the course correctly, is 
through the GPS.
It's much easier than you imagine!

Do I have medical support?
Yes, we will have first aid teams and doctors in some support bases.

Will I walk many kilometres isolated?
Yes, in some parts of the route the isolation is total. The feeling of isolation will 
be greater the further into the night you go.
The organization will have teams with 4×4 vehicles along the course to help in 
more uncomfortable situations.

How many support bases are there?
(8) Eight considering the finish line. All of them with solids and liquids.

What kind of course do I find?
The course is essentially off road. In most of them it is possible to run without 
major problems. Technical sections exist and require special care. There are 
footpaths, water line crossings that may or may not have water.
The course runs, mainly on the approach, in and out of the villages, on roads. 
None of them will be closed to traffic. To avoid accidents, and also because of 
the regulation, you must follow all the rules of the Highway Code.
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Can I be assisted on the course?
No. Assistance outside the Support Bases (BA) is penalised with 
disqualification.
Assistance outside the BA is only allowed to the organisation and for medical 
help. Any other type of help does not remove your chance to be a finalist in the 
race.

What kind of supplies will I find?
At the support bases, BA, the organisation will provide solid food and liquids in 
quantity and quality necessary to replenish your energy and to hydrate you. 
The organization will also take care to provide adequate food for the kind of 
effort you are spending.

Are there refills along the course?
Yes. However the race is to be done in self-sufficiency between support bases. 
Deliberate support outside the support bases is not allowed and will lead to 
immediate disqualification.

If I don't have a support team can I participate?
Yes. The support teams are not mandatory, but highly recommended. 
Although the organization support exists the comfort and encouragement 
that a team of friends brings is priceless.

What is the maximum time to run?
66 Hours.

Can I sleep outside the support bases?
No, you may not. The rests outside the bases of support require special care, 
such as leaving the path that are mostly used by cars. These rests should be 
communicated to the organization.

Do I have to take batteries?
We recommend it. Bring batteries for your equipment to record all your route, 
otherwise you will be penalized.

What settings should I have in my GPS?
Before the race we will send you a manual on how to configure your 
equipment. It's very easy.

Which GPS model do you recommend?
We recommend the Garmin models because they are the ones we work with. 
However there are many other equipments of enormous quality, precision and 
autonomy.

Please bear in mind:
If you bring a GPS of a different brand, you will have to bring the connection 
cables and respective software.
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What are the minimum GPS requirements to complete the race?
The GPS must have at least 10.000 points recording capacity. You must be able 
to change the batteries at any time or have external power supplies. You don't 
need to have maps of Portugal to do the race. In some cases, some people 
even do without a map and just use the line shown on the GPS screen.

I never "navigated" with a GPS. How do I know that I am on the correct 
course?
A line of a different colour appears next on the screen. On top of this line is a 
cursor with an indication of where to turn to continue your race along the 
route drawn.
GPS navigation is much easier than you might imagine. There is equipment on 
the market that can be parameterised to warn you, with a sound signal, that 
you are about to change direction.

Are there time barriers?
The time barriers, between support bases, will be indicated in the participant 
guide that will be sent days before the race.

What are the support bases?
They are places where all participants can eat, drink, rest and/or bathe. They 
are places where silence and harmony must reign.

Is GPS mandatory?
Yes.
The markings on the terrain, made by the organization, will help to guide you 
to the finish.
GPS is the safest way to follow your route.

What do I need to participate?
You must be in good physical condition and prepared for the difficulties of the 
race. It is also necessary not to suffer from health disorders that limit the 
practice of ultra endurance sports.




