
Maratona BTT 
Serra da Cabreira

4ª Prova – Campeonato Regional do Minho



Mensagem de boas vindas
O Município de Vieira do Minho assume o desporto e a sua valorização como elemento 

fundamental na sua intervenção junto de todos os vieirenses. Esta premissa é sustentada no apoio 
constante aos clubes e às associações locais, materializado na atribuição de subsídios e na 

disponibilização das infraestruturas locais para que todos possam desenvolver as suas atividades. 

Os últimos anos têm sido repletos de iniciativas de sucesso para o desporto vieirense, com o nosso 
concelho a ser palco de grandes provas desportivas de âmbito nacional e internacional. 

A realização desta Prova de BTT reconhece também o trabalho e o empenho do 
Município ao apoiar todos os projetos e as iniciativas desportivas bem como os seus agentes quer 

individuais, quer coletivos.

O Município de Vieira do Minho tem apostado numa lógica constante de 
promoção e de valorização da atividade e prática desportivas, como estratégia dinamizadora e 

potenciadora do nosso território. 
Contribuir para a elevação desportiva de uma das regiões mais jovem e dinâmica 

do país, é, por isso, motivo de orgulho redobrado.

Por tudo isto, na qualidade de Presidente do Município de Vieira do Minho, sinto 
uma grande satisfação no facto de o concelho ser um dos palcos escolhidos para a realização desta 

iniciativa.

A todos recebo com um carinho especial, na certeza de que encontrarão em Vieira 
do Minho bons motivos para outras visitas. 

António Cardoso Barbosa

Presidente Câmara Municipal de Vieira 
do Minho
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Vieira do Minho recebe no dia 12 de maio a 1ª Maratona BTT Serra da Cabreira, quarta prova do Campeonato do 
Minho BTT XCM - Discover Melgaço. Promovida conjuntamente pela Associação de Ciclismo do Minho, BikeTreino e Câmara 
Municipal de Vieira do Minho, a iniciativa prevê a inscrição nas categorias de competição, paraciclismo e promoção. 

Integrada no evento “Cabreira Challenge” que, no mesmo dia, agregará atividades de outras modalidades, a 1ª 
Maratona BTT Serra da Cabreira prevê percursos de Maratona masculina (75 km e 2000 de acumulado), Maratona feminina 
e Masters 50 (56 km e 1500 de acumulado) e ainda de Meia Maratona para as restantes categorias (39km e 1100 de 
acumulado). 

Apresentando como desafio a Serra da Cabreira, cujo cume, o Talefe, com 1262 metros de altitude, oferece ao 
visitante uma paisagem verdadeiramente deslumbrante e sublimes panorâmicas sobre as aldeias serranas, albufeiras e a 
Serra do Gerês, a maratona começará e terminará no Largo do Município de Vieira do Minho. Os atletas terão para 
enfrentar um percurso que inclui a subida ao ponto mais alto da Serra da Cabreira, situada no Baixo Minho e no Baixo 
Barroso.

Salientamos que a Maratona BTT tem como objetivo, entre outros, “incentivar a prática do BTT”, esperamos 
portanto, que no próximo domingo se assista a uma festa muito interessante, que os atletas disfrutem da prova e tirem 
partido das lindas paisagens da Serra da Cabreira. De resto, esperamos que não haja percalços, que ganhe o melhor, e que 
todos se divirtam.
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APRESENTAÇÃO



Dia 11/05/2019 - Sábado

16h00 Abertura do Secretariado (Federados e Lazer) – CM Vieira do Minho

20h00 Encerramento do Secretariado

4

PROGRAMA

Dia 12/05/2019 - Domingo

07h30 Abertura do Secretariado – CM Vieira do Minho

08h30 Abertura do controlo ‘’0’’

08h30 Reunião com os Diretores Desportivos, na Padock – CM Vieira do Minho

09h00 Encerramento do Secretariado

09h10 Chamada dos atletas para a partida

09h30 Partida da 1ª Maratona BTT Serra da Cabreira – Campeonato do Minho XCM

14h30 Cerimónia protocolar e de entrega de prémios

16h00 Fim de controlo de meta



SECRETARIADO

• O secretariado terá lugar Câmara Municipal de Vieira do Minho, situada na Praça Dr. Guilherme de 
Abreu, 4850-527 Vieira do Minho

LOCAL DE PARTIDA E DE CHEGADA

• Avenida Barjona de Freitas, Vieira do Minho

(41°38'01.7"N 8°08'26.7"W)

PARQUE DE EQUIPAS

• O parque de equipas será na zona de paddock, no largo em frente à Câmara Municipal de Vieira do 
Minho, situada na Praça Dr. Guilherme de Abreu, 4850-527 Vieira do Minho. Não é necessária marcação 
prévia, no entanto, os espaços são ocupados por ordem de chegada.
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MARATONA 75km 

Maratona 75KM – Campeonato do Minho BTT XCM
(Federados: Elites, Masters 30, 35, 40 e 45 e atletas não federados)

Sentido do percurso da Maratona 75KM (sentido dos ponteiros 
do relógio): Inicia em frente à Câmara Municipal de Vieira do 
Minho (Av. Barjona de Freitas), percorre 1.5KM na R. Engº
Hernâni Silva, iniciando os trilhos na freguesia de Cantelães. 

O percurso da maratona é coincidente com o percurso da meia 
maratona até ao Km 18 retomando-o ao Km 57 sendo 
coincidente até ao final.

Altimetria: 1993m D+
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ZA KM COORDENADAS

ZA1 20,3 41.633062 -8.042695

ZA2 39,7 41.610646 -7.998551

ZA3 59,4 41.604469 -8.063997



MARATONA CURTA 54,5km 

Maratona 54,5KM – Campeonato do Minho BTT XCM
(Federados: Masters 50, 55 e 60, Paraciclismo D e todas as Femininas 
federadas)

Sentido do percurso da Maratona Curta 54,5KM (sentido dos 
ponteiros do relógio): Inicia em frente à Câmara Municipal de 
Vieira do Minho (Av. Barjona de Freitas), percorre 1.5KM na R. 
Engº Hernâni Silva, iniciando os trilhos na freguesia de 
Cantelães. 
O percurso da maratona curta é coincidente com o percurso da 
maratona até ao Km 23 retomando-o ao Km 31 sendo 
coincidente até ao final.

Altimetria: 1512m D+
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ZA KM COORDENADAS

ZA1 20,3 41.633062 -8.042695

ZA2 27 41.610646 -7.998551

ZA3 38,5 41.604469 -8.063997



MEIA MARATONA 39,5km 

Meia Maratona 39,5KM

Sentido do percurso da Meia Maratona 39,5KM (sentido dos 
ponteiros do relógio): Inicia em frente à Câmara Municipal de 
Vieira do Minho (Av. Barjona de Freitas), percorre 1.5KM na R. 
Engº Hernâni Silva, iniciando os trilhos na freguesia de 
Cantelães. 
O percurso da maratona é coincidente com o percurso da até ao 
Km 18 retomando-o ao Km 20 sendo coincidente até ao final.

Altimetria: 1179m D+
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ZA KM COORDENADAS

ZA1 22 41.604469 -8.063997



NOTAS IMPORTANTES

• Relembramos a necessidade de todos os participantes cumprirem escrupulosamente as disposições, regulamentares e 
legais, relativas à circulação no percurso.

• Atenção: O TRACK disponibilizado é coincidente na totalidade com o percurso Oficial, no entanto a sinalética do percurso 
prevalece sempre sobre o track GPS. 
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BANHOS
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Os banhos estarão abertos das 11h30 às 
16h00, nos seguintes locais:

• Pavilhão Polidesportivo Prof. Aníbal 
Nascimento 
(41°38'02.4"N 8°08'03.1"W)

• Piscina Municipal de Vieira do Minho 
(41°37'58.1"N 8°08'08.0"W)



CONTROLO ANTI-DOPAGEM

• O local indicado, nos termos 
regulamentares, para a realização 
de controlo antidopagem é nas 
instalações da Câmara Municipal de 
Vieira do Minho, junto ao local de 
partida/meta.
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Sinalética de Percurso

As fitas de marcação de percurso são brancas
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CONTACTOS ÚTEIS

ORGANIZAÇÃO

Diretor prova João Cabreira 911 560 328

Diretor logística Rui Monteiro 915 537 420

Secretariado Liliana Sousa 919 882 683

Emergência em prova Nuno Best 964 506 846

OUTROS

Centro de Saúde de Vieira do Minho 253 649 250 

Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho 253 647 129

Polícia Municipal 300 400 420

Guarda Nacional Republicana Vieira do Minho 253 647 150



14



Obrigado


