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SABROSA

Sabrosa é sede de um Município com 157 Km2 de área e 5 548 habitantes (2021), subdividido em 12 
freguesias, tendo sido criado o atual Concelho de Sabrosa em 6 de Novembro de 1836.

Sabrosa, as suas terras e as suas gentes têm sido sempre fonte de inspiração constante para escritores, 
historiadores e outros apaixonados pelo Douro, é a terra de Fernão de Magalhães, o navegador português 
que desenvolveu e empreendeu a 1.ª viagem de circum-navegação.

Pode também encontrar uma das melhores paisagens de Portugal, que é património mundial da UNESCO, 
um magnífico cenário e um solo ideal para a qualidade das uvas, das quais são feitos os melhores vinhos do 
mundo.

Há ainda um grande nome da literatura universal, Miguel Torga, nascido na Vila de São Martinho de Anta, 
onde está edificado o Espaço com o seu nome, e que, entre outras atividades, se propõe a estudar e a divulgar 
a obra poética e literária do escritor.

Espalhados um pouco por todo o concelho, surgem à vista interessantes exemplares de arte sacra, igrejas, 
capelas e santuários que irão surpreendê-lo em cada recanto ou em qualquer aldeia.

Muitos Solares, com o seu brasão de armas, monumentos antigos e outras referências históricas também são 
razões pelas quais vale a pena conhecer e visitar Sabrosa. Vários vestígios arqueológicos comprovam que a 
região, onde o Município de Sabrosa está localizado, foi desde muito cedo habitado. Alguns destes vestígios 
remontam ao Neolítico, como é caso das várias mamoas descobertas no Concelho.
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Sabrosa é hoje uma das principais portas de entrada na magnífica Região Demarcada do Douro, não apenas 
pela beleza que brota, mas também pelas condições e acessibilidades que soube reclamar e construir, sendo 
hoje um território de oportunidades e um excelente lugar de conforto para a sua população.

Apesar de somente ser concelho desde 6 de novembro de 1836, todo o território de Sabrosa está pejado de 
vestígios da ocupação de diferentes povos e culturas, sendo alguns dos mais antigos os que remontam à pré-
história recente.

Foi precisamente durante este período que se construíram as dezenas de mamoas, estruturas funerárias 
neolíticas, que foram identificadas no nosso território e das quais se destaca a mamoa 1 de Madorras, na Serra 
da Padrela (Arcã), pela sua monumentalidade e qualidade de preservação.

Também a vulgarmente chamada cultura castreja (Idade do Ferro) deixou vestígios na forma de castros, como 
o da Sancha ou Castelo dos Mouros, em Sabrosa e o Castro de S. Domingos de Provesende, localizados em 
sítios com boa visibilidade e boas defesas naturais que eram depois reforçadas com a construção de fossos e 
várias ordens de muralhas.

O Castro de Sabrosa terá sofrido ainda um processo de romanização, atestado pelo espólio encontrado do 
qual se destacam algumas moedas e uma epígrafe dedicada a Júpiter. No concelho existia ainda um cemitério 
lusitano-romano localizado na Freguesia de Provesende (Quinta da Relva), classificado como património de 
interesse público, mas destruído na década de 1950 por um arroteamento do terreno para plantação de uma 
vinha.

A maioria das povoações pertencentes ao concelho de Sabrosa remonta à Idade Média, pertencendo assim 
a concessão dos respetivos forais ao início da dinastia Afonsina, embora as suas origens sejam anteriores a 
1143 (Fundação de Portugal), como é o caso de Provesende. Deste período restam ainda algumas sepulturas 
paleo-cristãs escavadas na rocha, localizadas na proximidade dos seguintes locais: Arcã, Vilar de Celas, 
Paredes, Provesende e Donelo.

No século XV, a documentação relativa a legados e valimentos surge com mais intensidade, denotando a 
existência de famílias nobres, no seio das quais, mais precisamente na Casa da Pereira, nasceu, segundo a 
tradição local, o navegador Fernão de Magalhães, a quem se devem os planos e a execução parcial da primeira 
viagem de circum-navegação da Terra.

O modo de vida destas famílias nobres pode ser hoje imaginado partindo da observação dos inúmeros solares 
e casas brasonadas que se distribuem pelo concelho, podendo ser apreciados em quase todas as povoações.

Com a prosperidade económica conseguida em virtude da produção e comércio de vinho, foi reforçado 
o poder e influência dessa nobreza levando a uma proliferação dos solares no século XVIII. Este arranque 
económico-social deveu-se sobretudo à criação, em 1756, da Região Demarcada do Douro, primeira no 
mundo, e à fundação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro pelo Marquês de Pombal.

A 14 de dezembro de 2001, a UNESCO integrou o Alto Douro Vinhateiro na lista de locais considerados 
património mundial na categoria de “Sítios Mistos”, englobando áreas do nosso município.

Numa relação estreita com a história e arqueologia da vila de Sabrosa e de grande parte do município, a 
memória coletiva preservou, ao longo das gerações, um valioso património lendário, alvo de divulgação e 
estudo pelo escritor e etnógrafo Alexandre Parafita. Boa parte desse património é apresentada na obra 
Património Imaterial do Douro, vol. III.[7]
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GUIA TÉCNICO 

7ª Prova da Taça regional de XCM da ARCVR – Taça XCM BTT pelo Reino Maravilhoso - SABROSA

20 de novembro de 2022

APRESENTAÇÃO

7ª Prova da Taça regional de XCM da ARCVR - Taça XCM BTT, pelo Reino Maravilhoso.

Regulamentos UCI (provas internacionais) e UVP/FPC, sendo o colégio de comissários a única entidade 
responsável pela aplicação dos mesmos.

A 7ª Prova da Taça regional de XCM da ARCVR - destina-se exclusivamente aos atletas de competição.

INFORMAÇÃO DA PROVA

- Tipo de prova: BTT

- Data da prova: 20 de novembro de 2022
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- Localização: Piscinas Municipais Cobertas – Rosa Mota

- Organização: ARCVR- Allbikexperience e Município de Sabrosa.

EQUIPA TÉCNICA

- Presidente da Organização: José Albino Capelas Ferreira

- Diretor da prova: Tiago Meireles

- Logística: Eurico Pinto

- Médico da prova: a designar

- Comissários Do Conselho Regional de Arbitragem da ARCVR 

- Coordenador Técnico: Tiago Meireles

- Comunicação e imagem: ARCVR

- Equipa de Cronometragem: ARCVR

- Fotógrafo: a designar

A Prova disputa-se num só único dia.

As inscrições serão realizadas em www.fpciclismo.pt prazo limite 23h59 do dia 16 de novembro de 2022.

São admitidos em competição MARATONA ELITE; os corredores das categorias de:

MARATONA ELITE
Elites Masculinos

Master 30, 35, 40, 45 Masculinos

Master 50, 55, 60 e => 65
Paraciclismo e EMTB

Elite, Master 30, 40, 50
Paraciclismo e EMTB

MARATONA CURTA (MASCULINOS) MARATONA CURTA (FEMININOS)

Os participantes com licença FPC-Competição Uvp  terão  que  efetuar a  sua  inscrição no  site  da  FCP 
(Federação Portuguesa de Ciclismo (fpciclismo.pt))  Nesta  Classe  os  atletas  terão  que  solicitar ainda  a 
ARCVR  um  dorsal  anual,  neste  link Inscrição para atribuição de Dorsal da Arcvr época 2022 | ARCVR 
até  terça-feira  da  semana  da  prova.
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CLASSE IDADE DORSAL
> de 19 anos 1-39
> de 19 anos 700-710

Dos 30 aos 34 anos 300-349
Dos 30 aos 39 anos 750-759
Dos 35 aos 39 anos 350-390
Dos 40 aos 44 anos 400-449
Dos 40 aos 49 anos 760-769
Dos 45 aos 49 anos 450-498
Dos 50 aos 54 anos 500-531
Dos 50 aos 69 anos 770-775
Dos 55 aos 59 anos 550-589
Dos 60 aos 64 anos 600-621

= * 65 anos 600-621
> de 19 anos 680-690
> de 19 anos 800-810

Elites Masculinos
Elites Femininos
Master 30 Masc.
Master 30 Fem.
Master 35 Masc.
Master 40 Masc.
Master 40 Fem.
Master 45 Masc.
Master 50 Masc.
Master 50 Fem.
Master 55 Masc.
Master 60 Masc.
Master 65 Masc.

E-MTB M e F
Paracilismo C, D

Haverá um Open destinado aos atletas de CPT, com regulamento particular destinado a esta prova.  Podem 
ainda participar atletas de promoção sem licença da FPC-Uvp as inscrições serão feitas no site do organizador   
www.allbikexperience.com

Nesta  Classe  os  atletas  terão  que  solicitar ainda  a  ARCVR  um  dorsal  anual,  neste  link Inscrição para 
atribuição de Dorsal da Arcvr época 2022 | ARCVR  ate  terça  feira  da  semana  da  prova. 

As classes etárias para esta prova são:

Júniores, Elites, Master 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e E-MTB Masc. e Fem.
Feminino > 18 anos

MEIA MARATONA OPEN CPT



REGULAMENTO
7ª Prova da ARCVR - TAÇA REGIONAL XCM BTT

 “Pelo Reino Maravilhoso” SABROSA
20 de novembro de 2022

•   8

dos 18 aos 69 anos 650-660
Dos 17 aos 18 anos 270-280
Dos 19 aos 29 anos 40-63
Dos 30 aos 34 anos 820-849
Dos 35 aos 39 anos 850-880
Dos 40 aos 44 anos 900-930
Dos 45 aos 49 anos 931-950
Dos 50 aos 54 anos 951-970

Femininos
Júniores

Elites Masculinos
Master 30
Master 35
Master 40
Master 45
Master 50

CLASSE IDADE DORSAL

Dos 55 aos 59 anos 971-989Master 55
Dos 60 aos 70 anos 990-999Master 60
Dos 18 aos 70 anos 680-690E-MTB M e F

CPT (promoção) dorsais para Maratona a partir do nº 1000- Meia Maratona a partir do nº 1250

A reunião de prova será realizada na 5ª feira (17/11/2022) anterior ao evento, pelas 21h00, via plataforma 
Zoom;

Não haverá confirmação de inscrições nem novas inscrições no local. A confirmação das inscrições deverá ser 
realizada na área do clube na plataforma da UVP-FPC até às 23h59 do dia 16 de novembro 2022. Os atletas 
individuais devem fazê-lo através do e-mail geralarcvr1985@gmail.com;

Não haverá treinos oficiais no dia anterior;

Apenas são permitidos 3 elementos de staff das equipas com licença válida na UVP-FPC, sendo que na pista 
e no local de partida, apenas será autorizada a permanência de um elemento devidamente filiado;

Haverá distribuição de líquidos ou outros abastecimentos pela organização;

As cerimónias protocolares serão realizadas 15 minutos apos a chegada do 3º classificado de cada classe etária 
na Maratona e Maratona Curta Competição 

Não serão admitidas bicicletas no pódio;

No pódio por equipas, apenas será admitida a presença de um responsável da equipa: diretor, treinador ou 
atleta.

Os dorsais serão os fornecidos pela ARCVR na prova da Taça Regional de XCM  no  entanto  terão  que  ser  
solicitados a  Arcvr até  3ª  Feira ás  23H59 da  semana  em  que  se  realiza  a  prova.
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PROGRAMA

Sábado, 20  de  novembro de  2022

19h30 - Abertura do Secretariado na Secretaria da Piscina Municipal coberta.

22h00 - Encerramento do Secretariado.

Domingo, 21  de novembro de 2022

07h30 - Abertura do Secretariado na Piscina Municipal coberta, junto a meta.  

9h15 - Encerramento do Secretariado.

09h15 - Abertura das Boxes.

09h25 - Encerramento das Boxes.

09h30 - Partida na rua adjacente as Piscinas Municipais cobertas de Sabrosa.

As partidas serão dadas conforme regulamento (ponto 5.4 Partida) da prova Box, 1, 2, 3 e 4

Banhos nas Piscinas Municipais cobertas, Rosa Mota e lavagem de bicicletas próximo da meta.

PÓDIOS

Os Pódios 1º, 2º e 3º classificados de cada classe etária serão realizados 20 minutos apos a chegada do 3º  
classificado de  cada  classe  etária, isto  na  prova de  competição, no  entanto  o presidente  do colégio de 
comissários informara  os  atletas sobre  estes  horários  que  por  vezes e  derivado  a  atrasos de  alguns  na  
chegada  obriga a  espera .  

Os pódios do Open serão realizados dentro de horários possíveis desde que  não coincidam  com  os  pódios  
da  competição.

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO NA PROVA

Todos os elementos credenciados para uma prova deverão ser licenciados por uma federação nacional, com 
exceção dos convidados, membros da comunicação social, membros das forças de segurança e tripulação das 
ambulâncias, reduzindo ao estritamente necessário o número de elementos em prova;

O ato de inscrição e/ou pedido de credenciação para a prova implica por parte de quem o faz, o conhecimento, 
aceitação expressa e cumprimento dos Regulamentos da UVP-FPC, bem como dos Regulamentos 
Particulares aplicáveis a essa prova;

Além da limitação de atletas participantes na prova, deverá existir uma limitação no número de membros do 
staff de cada equipa com acesso à Zona Reservada ao número estritamente necessário;

Os credenciados serão todos e quaisquer indivíduos pertencentes às equipas de competição, forças de 
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segurança, elementos com funções técnicas na prova e ao órgão de comunicação oficial do evento;

O direito de acesso dos veículos credenciados à Zona Reservada à caravana da prova está reservado ao mínimo 
estritamente necessário para o desempenho das funções técnicas da prova. 

PERCURSOS E ALTIMETRIA

Maratona Elite 65 Km

Partida, na rua das Piscinas Municipais Cobertas, Feitais, Souto Maior, Delegada, Saudel, Anta, Paradela de 
Guiães, Vilela, Gouvães do Douro, Provesende, Fermentões  e  chegada  a  Sabrosa local  de  Partida.

Altimetria Maratona Elite  +1711

ZA1 - Cruzamento de estrada, Garganta – Ludares, Km 18,2

ZA2 - Vilela, Km 33,7

ZA3 - Campo de Futebol de Fermentões, Km 54,5

Maratona Curta 49 Km

Partida, na rua das Piscinas Municipais Cobertas, Feitais, Souto Maior, Delegada, Saudel, Anta, Paradela de 
Guiães, Fermentões e chegada a Sabrosa local  de  Partida.

Altimetria Maratona Curta +1196

ZA1 - Cruzamento de estrada, Garganta – Ludares, Km 18,2

ZA2 - Vilela, Km 33,7

ZA3 - Campo de Futebol de Fermentões, Km 38,3
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MAPA • MARATONA 65 KM

ALTIMETRIA • MARATONA 65 KM
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MAPA • MEIA MARATONA 50 KM

ALTIMETRIA • MEIA MARATONA 50 KM
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EXTENSÃO

Percursos 7ª Prova  da  Taça  Regional de  XCM  da  ARCVR, Taça XCM BTT, pelo Reino Maravilhoso.

• Maratona Elite: 65 Km  (Acumulado positivo: 1711m aprox.)

• Maratona Curta: 49 km (Acumulado positivo: 1196m aprox.)

Separação e confluência dos percursos 

• Maratona Elite e Maratona Curta:

• Separação: km 34,30.Km

• Confluência: km 53.9(maratona elite) / km 37,6 (maratona curta)

PRÉMIOS

Troféus para os três primeiros classificados de cada escalão etário e as equipas Elites e Masters (as três 
primeiras equipas)

LOGÍSTICA

Zona de Meta / Paddock / Secretariado – Piscina Municipal Coberta – Rosa Mota.

Reunião de Equipas/Team Managers Meeting – online via zoom

Local Controlo Antidopagem: Piscina Municipal Coberta – Rosa Mota.
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CONTACTOS

ARCVR – Associação Regional  de  Ciclismo  de  Vila  Real

Avª  Cidade  de  Ourense  L  62  (Vigia  Outlet)  

5000-690  Vila  Real

Tel. 938 181 355

E-mail: geralarcvr1985@gmail.com

PROMOTOR DO EVENTO

Allbikexperience, Tiago Meireles

Tiago Meireles - contacto 935 157 322

Avenida João Paulo II, Bloco 6 , 2ºcentro.

E-mail: allbikexperience@gmail.com

5000–196 Vila Real
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