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INTRODUÇÃO 
 

A 2ª Maratona BTT do Gerês – Campeonato Regional do Minho de BTT XCM resulta de uma 
parceria entre a ACM - Associação de Ciclismo do Minho e a Associação Cabra do Gerês que decidiram 
concertar esforços para promover um evento de referência que contribua para a promoção da prática 
desportiva e corresponda ao crescente interesse por actividades de BTT.  

Prova de atribuição dos primeiros títulos de Campeões Regionais do Minho de BTT – XCM, a 
iniciativa é aberta à participação de todos os interessados, independentemente de serem ou não atletas 
federados, nomeadamente, aos praticantes desportivos informais que participam em atividades numa 
perspetiva de lazer.  

Integrando o conceito de “Prova Aberta” definido pela Federação Portuguesa de Ciclismo, 2ª 
Maratona BTT do Gerês é promovida no pressuposto das boas práticas ambientais e no estrito respeito, 
salvaguarda e proteção dos recursos naturais, devendo os participantes atender às normas e 
condicionalismo resultantes da circunstância da prova ser disputada num Parque Natural. 

Para além do carácter competitivo, a Maratona BTT do Gerês assume propósitos 
turísticos/culturais, estando a organização consciente da importância que o desporto pode ter no 
desenvolvimento turístico das diversas regiões. 

 
A Maratona será disputada no concelho de Terras de Bouro, na zona do Parque Nacional da 

Peneda, tendo como pontos de partida e de chegada o centro da Vila do Gerês. 
Terras de Bouro situa-se em pleno coração do Parque Nacional da Peneda-Gerês e é percorrido 

pelas bacias do Cávado e Homem. Com uma riquíssima história, tradições e paisagens deslumbrantes, 
Terras de Bouro é uma região de procura turística por excelência, onde também pontificam a fauna e a 
flora variadas, os recursos termais, hidrológicos e a oferta de condições naturais e artificiais para a 
prática de desportos de montanha e náuticos. 

O Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) apresenta-se como a primeira área protegida a ser 
criada em Portugal (1971), sendo o único com estatuto de Parque Nacional. Localiza-se na região norte 
de Portugal, compartindo fronteira com a Galiza, que forma uma paisagem contínua com o Parque 
Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, no município de Lóbios, em Espanha. O conjunto dos dois 
parques forma o Parque Transfronteiriço Gerês-Xurés. Além das áreas de influência dos rios Minho, 
Lima, Cávado e Homem, o PNPG faz parte dos maciços graníticos da Peneda, Amarela e do Gerês. 
Ocupa uma área de 69 693 hectares, abrangendo cinco Concelhos: Arcos de Valdevez, Melgaço, 
Montalegre, Ponte da Barca e Terras de Bouro, ocupando neste último, ocupa 55,7% da área total 
concelhia. A região que o integra é de predominância granítica e montanhosa, com altitudes que 
atingem os 1545m, no Pico da Nevosa, em Terras de Bouro. Parte das serras que o constituem sofreram 
intervenções do Homem, em continuidade, desde o tempo Neolítico. 

Inspirada na valia e rara beleza do referido património, a organização da 2ª Maratona BTT do 
Gerês tudo fará para que a mesma seja um êxito, desejando que a iniciativa seja do agrado de todos e 
desafiando os participantes a desfrutarem das condições ímpares que o Gerês proporciona. 

 
Por último, a organização expressa o seu sincero agradecimento às entidades, patrocinadores e 

aos colaboradores voluntários que, através do seu imprescindível contributo, em muito ajudam a 
viabilizar a 2ª Maratona BTT do Gerês – Campeonato Regional do Minho de BTT XCM. 



 

 

 

 

PROGRAMA 
 

 
Sábado, 6 de Outubro 

 
16h00 Abertura do Secretariado (Centro Termal / Centro da Vila do Gerês) 

 
20h00  Encerramento do Secretariado 
 
22h00 Receção aos atletas (Bar da Piscina) 

 
 
 
Domingo, 7 de Outubro 

 
07h30 Abertura do Secretariado 
 (Centro Termal / Centro da Vila do Gerês) 

 
08h30  Encerramento do Secretariado 

 
08h30 Reunião com os Directores Desportivos  
 (Centro Termal / Centro da Vila do Gerês) 

 
09h10 Chamada dos atletas para a partida 

 
09h30 Partida simbólica  
 
12h00 Chegada do primeiro atleta da  

 Meia-Maratona BTT do Gerês 
 

13h00 Chegada do primeiro atleta da  
 Maratona BTT do Gerês 
 Campeonato Regional do Minho de BTT XCM 

 
14h00 Cerimónia protocolar e de entrega de prémios 

 
 
  



 

 

 

 

LOCAL DE PARTIDA E DE CHEGADA 
 

Avenida Manuel Francisco da Costa, Gerês, Terras de Bouro 
Junto ao Centro Termal 

 

GPS: 41°43'40.81"N/ 8° 9'43.12"W 
 
 
Secretariado e Controlo Anti-Doping: Centro Termal da Vila do Gerês 

(41°43'40.81"N/8° 9'43.12"W) 
 
Parque equipas: Rua Tude de Sousa (41°44'7.90"N/  8° 9'35.42"W) 
 
Banhos 
 Feminino  Centro Termal da Vila do Gerês 
 Masculino  Campo de futebol da Pereira (Estrada Florestal) 
 
 

 



 

 

 

 

CONTACTOS E INFORMAÇÕES ÚTEIS 
 
 
ORGANIZAÇÃO   934 112 041 

925 974 317 (rede FPC -TMN) 
914 507 246 

    
 
SERVIÇO SOS     
 
Nº Nacional Emergência  112 
 
 
Bombeiros Voluntários  253 350 112 
Av. Bombeiros Voluntários.  
4840-100 Terras de Bouro  

 
 
Cruz Vermelha do Gerês  253 540 330 
Rua Miguel Torga  

 
GNR 
Posto Territorial Termas Gerês 253 391 137 
Rua Engº José Lagrifa Mende (EN 308-1) 

 
 
 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 
 

Sábado (6.Out): Farmácia do Gerês (Centro da Vila do Gerês) 
Domingo (7.Out): Farmácia Entre Pontes (Rio Caldo) 
 
 

PREVISÃO DO ESTADO DO TEMPO (www.meteo.pt) 
 

  Estado do Tempo Temperatura 
(máx. e min.) Vento 

Sábado 
    Céu c/ períodos nublado 

21ºC - 14ºC      fraco, sudoeste 

Domingo 
       Céu limpo 

23ºC - 12ºC        fraco, sudeste 



 

 

 

 

PERCURSOS E ALTIMETRIA 
 
Maratona BTT do Gerês – Campeonato Regional do Minho de BTT XCM 

 

 
 
Sentido do percurso da Maratona (contrário ao sentido dos ponteiros do relógio): Av. Manuel 

Francisco da Costa em direção à Estrada Florestal que liga a Vila do Gerês ao Alto de 

Calcedónia. 

 



 

 

 

 

 

Meia-Maratona BTT do Gerês 
 

 
 
 
Sentido do percurso da Meia-Maratona (contrário ao sentido dos ponteiros do relógio): Av. 

Manuel Francisco da Costa em direção à Estrada Florestal que liga a Vila do Gerês ao Alto de 

Calcedónia. 

Separação Meia-maratona da Maratona: km21. 

 

 



 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE 
 
Relembramos a necessidade de todos os participantes cumprirem 

escrupulosamente as disposições, regulamentares e legais, relativas à 
circulação no percurso, assim como as normas e condicionalismo 
resultantes da circunstância da prova ser disputada num Parque 
Natural. 
 
 
 
 
ZONAS TÉCNICAS E DE ABASTECIMENTO 
 

 
SÓLIDO 

ZA 1 – Alto da Seara    km18 

 41°41'36.36"N/ 8°14'46.80"W 

ZA 2 - Lugar do Assento    km37 

 41°40'53.52"N/ 8°12'50.31"W 

ZA 3 - Pontes de Rio Caldo   km28 / km48 

 41°41'20.57"N/ 8° 9'41.49"W 

 

LIQUIDO 

ZA 1 - Lugar Reborchão    km25 

 

ZA 2 - Estrada Florestal    km22 / km44 

 

ZA 3 - Admeus     km30 / km50 

 

ZA 4 - Alto Pedra Bela    km36 / km56 



 

 

 

 

EQUIPAS 

ZA1 - Alto da Seara    km18 

 41°40'31.91"N/ 8°14'39.89"W 

Percurso: Gerês > Rio Caldo > Valdosende > Santa Isabel do Monte > 

Estrada Florestal (23km distancia/20km asfalto/3km terra batida). 

Tempo Viagem: 50min 

 

ZA2 - Vilarinho/Santa Isabel do Monte km32 

 41°41'18.28"N/ 8°13'17.15"W 

Percurso: Gerês > Rio Caldo > Valdosende > Vilarinho (19km 

Distancia/19km asfalto) 

Tempo viagem: 35min 

 

ZA3 - Rio Caldo     km47 

 41°40'44.29"N/ 8°11'14.42"W 

Percurso: Gerês > Rio Caldo > Sã (9km distância/9km asfalto). 

Tempo Viagem: 20min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ZONAS DE ASSISTÊNCIA SOS 
 
 

SOS 1 – Cruz Vermelha Portuguesa (Final descida - São Bento)  km 10 

   41°41'36.36"N/ 8°14'46.80"W 

 

SOS 2 – Bombeiros Terras de Bouro (Rebordochão)   km 25 

   41°41'34.64"N/ 8°14'46.60"W 

 

SOS 3 – Cruz Vermelha Portuguesa (Rio Caldo)   km 28/48 

   41°40'33.45"N/ 8°10'49.13"W 

 

SOS 4 – Cruz Vermelha Portuguesa (Trilho Carona-Gerês)  km 58 

   41°43'24.77"N/ 8° 9'29.32"W 

 

SOS 5 – Cruz Vermelha Portuguesa (Meta-Gerês)   km 0 

   41°43'38.72"N/ 8° 9'44.06"W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROLO ANTI-DOPAGEM 
 

O local indicado, nos termos regulamentares, para a realização de controlo 
antidopagem é o Centro Termal da Vila do Gerês, junto ao local de partida e de 
chegada (Avenida Manuel Francisco da Costa, Centro da Vila do Gerês, Terras de 
Bouro). 
GPS: 41°43'40.81"N/8° 9'43.12"W 
 



 

 

 

 

SINALIZAÇÃO (exemplos) 
  

                      
 
 

              
 

           
 

                      
 

           
 
  

      

Relembramos a necessidade de todos os participantes 
cumprirem escrupulosamente as disposições, 
regulamentares e legais, relativas à circulação no percurso, 
assim como as normas e condicionalismo resultantes da 
circunstância da prova ser disputada num Parque Natural. 



 

 

 

 

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
 
 

 

             
MARATONA - ABSOLUTOS MASCULINOS MARATONA - ABSOLUTOS FEMININOS MARATONA – VETERANOS A 
     e VETERANAS 
 
 
 
 

             
MARATONA – VETERANOS B  MARATONA – VETERANOS C  MARATONA – LAZER 
 
 
 
 

 
MEIA-MARATONA - LAZER 



 

 

 

 

REGULAMENTO DA MARATONA BTT DO GERÊS 
CAMPEONATO REGIONAL DO MINHO DE XCM 2012 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

1.1- A “Maratona BTT do Gerês” é um evento promovido pela ACM – Associação de Ciclismo do Minho e 

pela Associação Cabra do Gerês em consonância com os regulamentos da UCI - Union Cycliste 

Internationale, da UVP – Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) e do presente; 

1.2- A “Maratona BTT do Gerês” integra o conceito de “Prova Aberta” definido pela UVP-FPC, sendo 

permitida a participação de todos os interessados, maiores de 19 anos, independentemente de serem ou 

não filiados na UVP - Federação Portuguesa de Ciclismo; 

1.3- A “Maratona BTT do Gerês” é promovida no pressuposto das boas práticas ambientais e no estrito 

respeito, salvaguarda e proteção dos recursos naturais, devendo os participantes atender às normas e 

condicionalismo resultantes da circunstância da prova ser disputada num Parque Natural. 

 

2. CAMPEONATO REGIONAL DO MINHO DE XCM 

2.1- O CAMPEONATO REGIONAL DO MINHO DE XCM é um troféu oficial da ACM - Associação de 

Ciclismo do Minho e consta de uma prova única, a “Maratona BTT do Gerês” a disputar no dia 7 de 

Outubro de 2012 em conformidade com os Regulamentos UCI, da UVP – FPC e do presente; 

2.2- O Campeonato Regional destina-se exclusivamente a atletas de nacionalidade Portuguesa, 

portadores de licença desportiva de competição; 

2.3- A Meia-Maratona a realizar em simultâneo com a “Maratona BTT do Gerês” não confere direito à 

atribuição de título regional. 

 

3. CATEGORIAS E CORRIDAS 

3.1 Corrida 1/ Categorias/ Campeonato Regional XCM – Absoluto 

O Campeonato Regional XCM destina-se exclusivamente aos atletas com licença desportiva de 

competição.  

3.1.1- São estabelecidas duas categorias para a atribuição do título de Campeão Regional Absoluto: 

- MASCULINOS – (≥ de 19 anos) 

- FEMININOS – (≥ de 19 anos) 

Nota: Os corredores das categorias Veteranos podem disputar o título de Campeões Regionais Absolutos, 

devendo para isso optar no ato da inscrição. 

3.2. Corrida 2/ Categorias/ Campeonato Regional XCM – Master 

Veteranos A, Veteranos B, Veteranos C, Veteranas. 



 

 

 

 

Nota: Os atletas das categorias Veteranos que participarem na Corrida 2 não poderão disputar o título 

de Campeão Regional Absoluto.  

3.3. Corrida 3/ Categorias/ Lazer 

Destinada a todos os participantes que não pretendam disputar o Campeonato Regional de XCM ou 

participantes que possuam licença desportiva de competição 

3.4- Distâncias e percursos 

A distância do Campeonato Regional XCM será de 80 km para todas as categorias. 

A distância da corrida referida em 3.3 é de 70 Kms e a Meia-Maratona é de 40 Km. 

3.4.1 - O percurso do Campeonato Regional XCM será igual para todas as categorias, o mesmo sucedendo 

com os participantes na Meia-Maratona  

3.4.2 - Tendo em conta as dificuldades dos percursos, poderá o organizador, salvaguardando as 

características regulamentares das provas de XCM, alterar o percurso para as categorias femininas de 

uma das seguintes formas: 

- Percurso mais curto, diferente do masculino total ou parcialmente. 

- Partida num ponto mais avançado do percurso à mesma hora da partida dos masculinos. 

3.5- Grelha de partida  

 

1- Masculinos (+ 19 anos) 

2- Femininas (+ 19 anos) 

3- Veteranos A (+30 anos) 

4- Veteranos B (+ 40 anos) 

5- Veteranos C (+ 50 anos) 

6- Veteranas (+ 30 anos) 

7- Lazer 

 
3.5.1- O acesso à grelha de partida será organizado por categorias ou através do sistema de boxes, 

segundo o ponto 3.5 e por nº dorsal. 

3.5.2- Controlo de passagem  

Os corredores que passem em qualquer posto de controlo, com mais de 1h30m de atraso em relação ao 

primeiro classificado de cada categoria, serão desclassificados.  

3.5.3- Controlo de chegada  

O controlo de chegada encerra 1h30min depois da chegada do vencedor de cada categoria. 

Nota: Todos os atletas que terminem a prova depois do controlo encerrado serão colocados na grelha da 

classificação por ordem de chegada, como atletas não classificados. 

 



 

 

 

 

3.6- Grelha de partida/ controlo/ Horários 

3.6.1 Horários  

 

Categorias 
Horário 
Partida 

Horário  
Controlo/Passagem 

Horário 
Controlo/ Chegada 

Absolutos 
Masc/Fem 

09h30 
1:30h após a passagem do 1º class. de cada 
categoria 

1.30h após a chegada do 
vencedor de cada 
categoria 

Master e 
Veteranas 

09h30 
1:30h após a passagem do 1º class. de cada 
categoria 

1.30h após a chegada do 
vencedor de cada 
categoria. 

Lazer 09h30 1:30h após a passagem do 1º class. de cada 
categoria 

1:30h após a passagem do 
1º class. de cada categoria 

  
 

3.6 - Acessórios 

O uso de micro-câmaras de filmar montadas nos capacetes, bicicletas ou qualquer parte do corpo dos 

atletas não é permitido em competições. 

 

4- INSCRIÇÕES 

4.1- As inscrições são efetuadas diretamente no site da ACM – Associação de Ciclismo do Minho 

(www.acm.pt) ou através do preenchimento do formulário existente para o efeito, até às 24 horas do 

dia 1 de outubro de 2012. 

4.1.1- As inscrições efetuadas fora do prazo regulamentar conferem ao organizador o direito de aplicar 

uma taxa de penalização de 10€ por atleta. As inscrições só poderão ser efetuadas e aceites pelo 

organizador.  

4.1.3- Nenhuma inscrição poderá ser aceite após as 18 horas do dia 6 de Outubro. 

4.1.4- Ao formalizarem a inscrição, os participantes declaram que todas as informações por si prestadas 

são verdadeiras e que conhecem e aceitam os regulamentos da UVP / Federação Portuguesa de Ciclismo 

e o Regulamento Particular da “Maratona BTT do Gerês”, assim como também aceitam as adendas e 

esclarecimentos que venham a ser publicados pela organização. 

 

5 – SECRETARIADO DA PROVA 

5.1- Secretariado para controlo de licenças, levantamento de placas, dorsais e documentação: 

 



 

 

 

 

Horários/ secretaria 6 de Outubro 7 de Outubro 

Abertura 16h00 07h30 

Fecho 20h00 08h30 

 

5.1.2- O secretariado funcionará nas instalações do Centro Termal do Gerês. 

 

6.2 - Reunião de Diretores Desportivos 

A reunião com a organização, colégio de comissários e diretores desportivos realiza-se 1h00 antes do 

início da competição, no local de concentração da prova. 

4.3 - Taxas 

A taxa de inscrição para atletas portadores de licença desportiva é de 10,00€ e de 12,50€ para atletas 

não federados. 

 

6- ATRIBUIÇÃO DE DORSAIS E PLACAS DE BICICLETA 

6.1 – As placas e dorsais serão específicas para o Campeonato Regional de XCM e fornecidas pelo 

organizador. 

 

7- CLASSIFICAÇÕES 

7.1- Classificações individuais  

7.1.1- Será efetuada uma classificação por categoria para a atribuição do título de Campeão Regional 

do Minho Absoluto, masculino e feminino, e para atribuição do título de Campeão Regional de Veteranos 

uma classificação para as categorias de veteranos A, B, C e Veteranas. 

7.1.2- Será elaborada uma classificação relativa aos participantes da categoria de lazer/promoção. 

7.1.3- A organização poderá atribuir aos participantes na “Maratona BTT do Gerês”, 

independentemente de serem ou não portadores de licenças de competição, prémios particulares ao(s) 

primeiro(s) atletas a passar(em) num determinado local a anunciar antes da partida, sendo obrigatória a 

presença dos vencedores na cerimónia protocolar. 

7.2- O atleta vencedor de cada categoria do Campeonato Regional do Minho receberá a camisola de 

Campeão Regional do Minho de BTT XCM na Gala de Encerramento da época desportiva da ACM – 

Associação de Ciclismo do Minho, devendo envergar a mesma, nos termos regulamentares, durante a 

época desportiva de 2013. 

7.2.1- Para ser atribuído o título de Campeão (ã) Regional (camisola) é necessária a participação de 

pelo menos cinco corredores (as) à partida; 



 

 

 

 

7.2.2- No final da prova do Campeonato Regional de XCM 2012, serão atribuídas troféus aos 3 primeiros 

classificados de cada categoria, independentemente do número de participantes; 

7.3- A participação nas cerimónias protocolares é obrigatória. Em caso de ausência, o atleta será 

desclassificado e poderá incorrer em sanções disciplinares, salvo em casos devidamente justificados 

pelos atletas ou pelos diretores desportivos das equipas, e aceites pelo presidente do colégio de 

comissários. 

7.3.1 - Os atletas contemplados na cerimónia protocolar deverão obrigatoriamente envergar o 

equipamento de competição das suas equipas e usar sapatos de competição ou sapato desportivo tipo 

sapatilha (ténis). É proibido o uso de chinelos. 

7.3.2 - Apenas o vencedor de cada categoria poderá exibir a bicicleta vencedora, num espaço designado 

para o efeito próximo do pódio (numa das laterais). 

 

8.4- Classificação por Equipas  

8.4.1- Haverá uma Classificação por Equipas para as categorias absolutas masculinos e femininos. 

8.4.2- A Classificação por Equipas será estabelecida com base nos três melhores resultados, obtidos 

numa ou mais categorias; 

8.4.3- Para a atribuição da classificação por equipas, contarão apenas as categorias em que sejam 

classificadas no mínimo cinco (5) corredores à chegada; 

8.4.4- Em caso de empate, beneficia a equipa com maior número de primeiros lugares dos seus 

corredores, maior número de segundos lugares e assim sucessivamente. Se o empate persistir, utiliza-se 

o critério do escalão mais alto; 

8.4.5- Ordem dos escalões para efeito de desempate 
 

1º ELITES /SUB 23 Masc. 
2º ELITES /SUB 23 Fem. 
3º VETERANOS A 
4º VETERANOS B 
5º VETERANOS C 
6º VETERANAS 

 

8.4.6- A ACM atribui às três primeiras equipas troféus (Campeonato Regional por Equipas Absoluto). 

 

9- DIREITOS DE IMAGEM 

À organização da “Maratona BTT do Gerês”, respetivos patrocinadores, entidades associadas e 

comunicação social, é conferido o direito de recolha e utilização de imagens da atividade, 

independentemente da forma e processo de recolha, para posterior utilização em ações e atividades 

promocionais, jornalísticas, publicitárias ou outras que não afetem negativamente a imagem dos 

participantes. Havendo oposição à referida recolha e utilização, os participantes deverão notificar a 



 

 

 

 

organização dessa restrição antes do início da atividade, pressupondo-se a sua anuência, sem direito a 

compensação ou remuneração, se tal não ocorrer.  

9- OMISSÕES 

Os casos omissos serão decididos, nos termos regulamentares, pelo Colégio de Comissários e/ou pela 

organização. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LINKS ÚTEIS 
 
 
Associação de Ciclismo do Minho  www.acm.pt 
Associação Cabra do Gerês  www.cabradogeres.com 
Câmara Municipal de Terras de Bouro www.cm-terrasdebouro.pt 
Parque Nacional da Peneda-Gerês   www.icnf.pt/cn/ICNPortal/vPT2007-AP-Geres?res=1440x900 
7 maravilhas – PN Peneda-Gerês  http://7mnp.7maravilhas.sapo.pt/#/pt/finalista?id=Peneda-Geres 
Termas do Gerês    www.termasdogeres.pt 
Rotas do Linho e Ouro   www.rotasdolinhoeouro.com 
Rui Reininho apresenta o PNP Gerê s http://youtu.be/HRBA67v9GDU 
 
 
 
 
 
 

APOIOS 
 
 
Federação Portuguesa de Ciclismo www.uvp-fpc.pt 
Instituto Port. Desporto e Juventude www.ipdj.pt 
Câmara Municipal de Terras de Bouro  www.cm-terrasdebouro.pt 
Viver Gerês 
Cision www.cision.pt 
Reclamos Vitória www.reclamosvitoria.pt 
Inoxtubo www.inoxtubo.pt 
Plano Nacional de Ética no Desporto www.pned.pt 
Bike Magazine www.bikemagazine.pt 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

PARCEIROS OFICIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MENU MARATONA BTT DO GERÊS 

 

 

Gelataria e Creparia Vai,Vai Refeições rápidas e económicas  

Restaurante Pedra Bela  Cozinha Regional 

Restaurante Novo Sol  Cozinha Regional 

Restaurante Lirio do Gerês Cozinha Regional 

Restaurante Lurdes Capela  Cozinha Regional 

Restaurante Geresiana  Cozinha Regional 

Os parceiros oficiais que proporcionam 
desconto aos participantes na Maratona BTT 
do Gerês (alojamento e alimentação) estão 
devidamente identificados 
 

 



 

 

 

 

ALOJAMENTO 
 

 
A organização da 2ª Maratona do Gerês - Campeonato Geral do Minho de BTT XCM conseguiu que 
algumas unidades hoteleiras concedessem tarifas especiais de alojamento para os participantes e 
respetivos acompanhantes. 
As condições especiais de alojamento oferecidas para a 2ª Maratona do Gerês - Campeonato Geral do 
Minho de BTT XCM são as seguintes:  

 

 

  Quarto Duplo Quarto Single Quarto Triplo Cama Extra Distancia 
Meta 

Pensão Adelaide 
www.pensaoadelaide.com.pt 40,00 € 25,00 €     0,5km 

Empresa Aguas 
www.aguasdogeres.com 52,50 € 42,50 €   20,00 € 0,1km 

Gerês Albufeira 
www.geresalbufeira.com 

45€ 
(Apart.4pax)       4,1km 

Casa Beira Rio 
www.casabeirario.com 

32,50 €       6,8km 

Casa do Postigo 
www.casadopostigo.webnode.pt 

140 € (Casa Completa - 4 quartos) 15km 

Hotel Moderna 
www.pensaomoderna.com.pt 

42,50 €       0,4km 

Hotel Beleza da Serra 
www.bserra.com 

40,00 €   50,00 € 15,00 € 5km 

Quinta do Agrinho    
www.agrinho.com 

55,00 €       12,3km 

Aparthotel Gerês 
www.aptserradogeres.com 

T1 (4Pax) 42,5€ T1 (5Pax) 47,5€ T2 (7Pax) 65€   0,8km 

Residencial Vidoeiro 32,50 €       0,8km 

Parque da Cerdeira 
www.parquecerdeira.com Consultar www.parquecerdeira.com 15km 

Parque Campismo Vidoeiro         1km 

http://www.turismoruraleparquesdecampismogeres.com/alojamentos_detalhe2.php?id_tipologia=3&id_parque=13 

Tenda 2 pax Tenda 4 pax Tenda 6 pax Autocaravana Peq. Autocaravana Media Caravana   

6,50 € 13,00 € 19,50 € 4,50 € 5,00 € 4,50 €   

       



 

 

 

 

Para beneficiar das condições especiais de alojamento deverá proceder do seguinte modo: 
 
          1) Escolher a unidade hoteleira e o tipo de alojamento; 
          2) Efectuar o pagamento através de transferência bancária (NIB: 004512954024834922422); 
          3) Enviar o comprovativo para o email maratonabttgeres@gmail.com, indicando o seguinte: 
               - Nome, Morada, contacto telefónico e número de BI/Cartão do Cidadão 
               - Unidade hoteleira escolhida e tipo de alojamento 
               - Número de noites (data de entrada e de saída) 
 
As reservas serão atendidas por ordem de chegada. Na eventualidade de não ser viável o 
alojamento pretendido, serão sugeridas alternativas ou devolvido o valor transferido. 
 

 
 
 
 

ATIVIDADES DE NATUREZA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Os participantes na 2ª Maratona BTT do Gerês – 
Campeonato Regional do Minho de BTT XCM 
beneficiam de descontos especiais em atividades 
radicais na empresa GerêsMont. 
Para o efeito bastará a exibição da placa de 
identificação. 



 

 

 

 

       


