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Taça Concelhia de BTT 

3.ª TAÇA CONCELHIA DE BTT EM ODEMIRA ENCERRA COM BALANÇO POSITIVO  

 

A 3ª edição da Taça BTT de Odemira terminou no passado domingo, dia 6 de novembro, com a prova 

“Pelas Serras do Mira”, em São Teotónio, com um balanço bastante positivo, no total das cinco provas de 

cross country, que mobilizaram mais de 500 atletas ao longo dos meses de maio e novembro. A Taça BTT 

foi promovida pelo Município de Odemira em parceria com diversos clubes e associações do concelho. 

 

Na Maratona Masculinos, o vencedor foi Daniel Vilhena, em 2.º lugar classificou-se David Martins e em 

3.º Roberto Duarte. Na Meia-Maratona Masculinos o vencedor foi o atleta Rafael Malaquias, seguido de 

Ruben Silva e João Pires. Na Meia-Maratona Feminina, sagrou-se vencedora a atleta Soraia Gil, a 2.ª 

posição foi conquistada pela atleta Daniela Reis e em 3.º lugar ficou Ana Silva.  

 

A Taça Concelhia de BTT Odemira teve um total de cinco provas com dois percursos, a maratona e a meia-

maratona, sendo a classificação final obtida pelo somatório dos pontos. Os prémios monetários para os 

três primeiros classificados (masculino e feminino) na maratona tiveram o valor de 125€, 75€ e 50€ e na 

meia-maratona foi de 75€, 50€ e 25€. 

 

“Entre o Rio e o Mar” foi a primeira prova no dia 8 de maio, em Longueira, promovida pela ACRDL – BTT 

“Os Duraizos”. A segunda foi a “Maratona do SW”, no dia 29 maio, em Odemira, organizada pelo Clube 

BTT de Odemira. No dia 10 julho foi promovida a prova “Rota do Medronho”, em Amoreiras-Gare, numa 

organização do GDR Amoreiras-Gare. “Desenferruja Canelas” foi a prova do dia 25 de setembro, em Vale 

Bejinha, a cargo das Associação Vale Bejinha e Carrasqueira. A última prova e final da taça foi a “Pelas 

Serras do Mira”, realizada em São Teotónio, no dia 6 junho, numa organização do Nã Drome – Clube BTT 

do Sudoeste.  

 

A Taça Concelhia de BTT teve por objetivo afirmar o concelho como o território privilegiado para a prática 

do BTT tanto ao nível turístico, de lazer e de competição.  

 

 

O vereador, 

 

(Ricardo Cardoso) 
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ENVIO: contactos e-mail dos ocs locais e nacionais  

ASSUNTO: Odemira: 3.ª Taça Concelhia de BTT em Odemira encerra com balanço positivo 

ANEXO: Resultados 

Divisão de Gestão Interna 

Setor de Comunicação e Informação 

Praça da República, 7630 – 139 Odemira 

Tel: 283 320 901 Fax: 283 320 902 

rpa@cm-odemira.pt 

www.cm-odemira.pt 
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