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- Distancia: 16.130 metros [
- Nivel de dificuldade fisica: 3
- Tipo de terreno: Trilhos em terra, cal~ada (passeio maritimo), alguma zona urbana I
- Ascensao total: 373 metros
• Ponto mais alto: 98 metros r
. Ponto mais baixo: -4 metros
-Inicio: Casais de Sao Louren~o- 39° 01'10,70" N; 9° 21'57,80" W r
- Fim: Praia de Sao Juliao
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Artilhou-se 0 forte com sete bocas de fogo e ate cerca de 1777 encontrava-se em [
bom estado. Desde esta epoca que 0 forte come<;:oua necessitar de alguns conser- I
tos, mas so em 1831/32 foi reparado e voltou a funcionar como posta de defesa. Em
1853, ja nao dispunha de artilharia e encontrava-se abandonado. Em 1938, a tutela'
da fortifica<;:ao passou do Ministerio da Defesa para 0 Ministerio das Finan<;:as. [

I

I

I

Ericeira
o seu primeiro foral remonta ao ana de
1229, reform ado posteriormente por D.
Manuel em 1513. Foi concelho ate 1855,
passando a integrar, como freguesia, 0

concelho de Mafra. No s~culo XIX, a Eri-
ceira teve a sua epoca aurea, porque
foi um dos portos mais importantes da
Estremadura e nos finais do seculo XIX,
inicios do seculo XX, era procurada por
veraneantes, devido ao seu clima. A fa-
milia real portuguesa, aquando da im-
planta<;:ao da Republica, embarcou na
praia dos Pescadores para 0 exilio, no
dia 5 de Outubro de 1910.

Forte de Mil Regos, de Milreu ou
de Sao Pedro (ponto 1 do mapa) (Zona
Envolvente do Forte de Milreu de Inte-
resse Publico, Dee. n.D 129/ 77, DR226,
de 29 de Setembro de 1977)

Situa-se junto a orla costeira, a cerca de
3 quilometros a norte da vila da Ericeira,
na vertente 'sul de uma falesia rochosa
que forma a praia de Ribeira d'ilhas.

A sua constru<;:ao remonta ao seculo XVII e em 1675 0 forte estava concluido, se-
gundo 0 relatorio entao elaborado a prop6sito da visita de inspec<;:aodo marechal
de campo, 0 Marques de Fronteira, mas sem artilharia e guarni<;:ao militar.

Este forte e composto por casa-forte de planta rectangular, interiormente coberta
por ab6bada, e bateria, tambem rectangular, virada para 0 mar.





''C~R~,~!ij'hN6s nhQr:Q"da Boa
A~;';"I" \\V,', . ,''; :i;iW" .,#" .'

\'l~qgemi:.Otl .... ntomq (pon;;
to ~:{jo tnap~, !~ua 'tIe~~an~o~Antonio,,~t
Ericeira !4~;

G'onstruida entre os S~Cl:Jt(!.lS xvi e XVII it.

'foLsede da'Corifrariade Nossa S~nh6ra
da Boa Viagem dos1i;iomens ,dd'''Mar,

No~seu interior, de .have unica, ~pre-
senta/evestimento azulejar; de padrab,::
policromos, do seculo XVII. Osazulejos
no exterior da::eapela <:IMam,de 1798,
. ,,; ;I'. .!! rl.· !

onde figura Nossa Senhora Gia Boa. Via-,
gem, Santa Maria Madalena'e Sao JoaQ'
Evangelis'ta. 't':

Ermidaqe Sao Ju!iao e CruzeirQ
adjacen~e(ponto 5 do mapa), (Im6vel
de Interesse Publico), Carvoeira

Ergue-se junto afalesi£l,. no fundo d!~
um terreiro delimitado 'pelas edifi.ca-
c;:6esoutrora destinadas, a acolher'pe-
regrir:los. '

Construc;:ao do sec. XVI. Em 1554" hi! a
noticia da existencia de am'ermitao.em
Sao .Juliao, ,de n9me':Mateus Alvares,'
que: pretendend9 fazer-se passar par
D. Sebastiao, fieou 'conheciclo como 0

"Rei da Ericeira". 0 actual edifiCio data
do seculo XVIII. Em 1754 foicolocado'
o rel6gio de sol e nasegunda'metade
do seculo XVIII reveste-se 0 interior da
ermida com azulejos.';i '
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