
 

ACTIVIDADE Descritivo Limite 

Valores de Inscrição 

Inclui  Inscrições 
1ª FASE 

1 ABRIL-23 MAIO 

2ª FASE 
24 MAIO-6 JUNHO 

 
SÁBADO 14 DE JUNHO 2014 
 

 
 
MINDE OLD 
BIKES 

Um passeio de bicicletas antigas e 
clássicas, com muita boa disposição à 
mistura. Percurso circular plano, por 
caminhos urbanos com aproximadamente 
10km, com um grau de dificuldade física 
e técnica baixo.  

200 
participantes 

Gratuito 
 

frontal, seguro, 
assistência técnica, 
prémios, lembranças 
 

OBRIGATORIAMENTE online: www.btt.minde.eu 
 

Menores de 18 anos: obrigatório o envio do Termo 
de Responsabilidade. 
 

 
DOMINGO 15 DE JUNHO 2014 
 

 
 
RAID BTT 30KM 
RAID BTT 50KM 

 

Percursos diversificados por trilhos e 
caminhos ruraus no Parque Natural das 
Serras de Aire e Candeeiros, com um 
grau de dificuldade física e técnica média. 
Provas com classificações individuais e 
prémios. 

600 
betetistas 

 

10€ 
SEM ALMOÇO 

 

15€ 
COM ALMOÇO 

 

15€ 
SEM ALMOÇO 

 

22,5€ 
COM ALMOÇO 

frontal, tshirt, seguro, 
abastecimentos, 
cronometragem, 
assistência técnica, 

lavagem bikes, banhos 
quentes, prémios, sorteio 
de brindes  

OBRIGATORIAMENTE online: www.btt.minde.eu 
  

Pagamento por referência Multibanco (prazo de 
validade 3 dias) ou junto da Organização.  
Menores de 18 anos: obrigatório o envio do Termo 
de Responsabilidade.  

 
 
MINI BTT  

Dirigido aos mais novos, acompanhados 
de perto por uma equipa de monitores, 
com um percurso muito acessível por 
uma das maravilhas naturais do parque: 
o polje de Minde. 

100 
betestistas 

 

 

5€ 

almoço, frontal, tshirt, 
seguro, abastecimentos, 
guias, assistência técnica, 
lavagem bikes, banhos 
quentes, sorteio de 
brindes 

OBRIGATORIAMENTE online: www.btt.minde.eu 
  

Pagamento por referência Multibanco (prazo de 
validade 3 dias) ou junto da Organização.  
Obrigatório o envio do Termo de Responsabilidade. 

 
Passeio Pedestre 
ANDAMENTO 
LIVRE 

Um passeio pedestre pelo polje de Minde, 
para quem gosta de caminhar. Inclui 
acompanhamento de técnicos de 
desporto e algumas surpresas pelo meio. 

Pela sua saúde, mexa-se!  

200 
participantes 

Gratuito 
 

seguro, abastecimentos, 
cruzamento com percurso 
do MINI BTT, guias  
 
OPCIONAL:  
almoço (8€), tshirt (5€)  

PREFERENCIALMENTE online: www.btt.minde.eu  
 

Caso opte por adquirir o almoço e/ou tshirt, pode 
efectuar o pagamento por referência Multibanco 
(prazo de validade 3 dias) ou junto da 
Organização. Limitado ao stock existente.  
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