
 

 

 

 

 

VI Maratona BTT - XCM Paredes de Coura 

domingo - 22 de maio 

 

Paredes de Coura recebe este domingo, 22 de maio, a 6ª Maratona BTT, terceira etapa 

pontuável para o Campeonato do Minho - Discover Melgaço. 

Promovida pela Associação de Ciclismo do Minho e pelo Município de Paredes de Coura, com 

o apoio da Federação Portuguesa de Ciclismo, a 6ª Maratona BTT de Paredes de Coura tem 

partida e chegada marcada para o Largo 5 de Outubro, em pleno centro da vila de Paredes de 

Coura. 

Esta 6ª Maratona BTT de Paredes de Coura decorrerá por caminhos rurais, florestais e trilhos 

de freguesias do concelho, prevendo-se dificuldades acrescida para os amantes desta 

disciplina de BTT. 

A competição, que arranca às 9h30, está repartida por três categorias: maratona longa em que 

os atletas percorrerão um total de 83,238km; a maratona curta, destinada aos diversos 

escalões femininos, master e paraciclismo, que têm pela frente um percurso de 67,890km; e a 

meia-maratona, em que os participantes de lazer percorrerão 41.250 km.  

As inscrições são online no website da Federação Portuguesa de Ciclismo 

(https://www.fpciclismo.pt/.../6-maratona-de-btt-paredes...) 

 

 

PROGRAMA 

21 de maio - sábado 

SECRETARIADO (Sede da U.F. Paredes de Coura e Resende - Vila) 

- 16h00 Abertura do secretariado 

- 20h00 Encerramento do secretariado 

22 de maio - domingo 

DIA DE PROVA 

- 07h30 Abertura do secretariado 

- 09h00 Reunião/ briefing com diretores desportivos 

- 09h20 Abertura do controle zero 

- 09h30 Partida maratona femininas 

- 09h45 Partida maratona elites 

- 09h50 Partida maratona curta 

- 09h55 Partida maratona lazer 

- 10h00 Partida caminhada saudável 

Custo de inscrição 3€ euros 

(Organização ORICOURA) 

- 12h00 Chegada do primeiro atleta da Meia-Maratona 

https://www.fpciclismo.pt/prova-inscrever/6-maratona-de-btt-paredes-de-coura-inscrever?fbclid=IwAR02PdKly7F-1vXi6RDKHWfs62Oeb3jqmYDu6WTIvh3WZwz7i5IzMlQl_eU


- 14h30 Chegada do primeiro atleta da VI Maratona de BTT de Paredes de 

Coura Campeonato de Minho de BTT XCM - Discover Melgaço 

-15h30 Cerimónia protocolar de entrega de prémios 

-16h00 Encerramento da cronometragem controlo de meta 

-17h00 Encerramento do VI Maratona de BTT ACM/Município de Paredes 

de Coura 2022 Campeonato do Minho de Maratonas BTT XCM Discover 

Melgaço 

 

 

 

MED ON TOUR 

sábado e domingo – 21 e 22 maio 

O Município de Paredes de Coura volta a associar-se à iniciativa ‘Med On Tour’, pelo que este 

fim de semana, 21 e 22 de maio, na Casa do Conhecimento e no Largo da Câmara estudantes 

de medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, vão 

proceder a um programa de rastreios sobre alguns parâmetros de saúde, bem como a sessões 

de informação sobre Sinais de AVC e Enfarte, e como identificar e agir. 

Estes futuros médicos farão rastreios e avaliação de parâmetros de saúde, sensibilização para 

o risco de quedas, sensibilização para hábitos alimentares, bem como outras informações de 

promoção da saúde e bem-estar das pessoas idosas. 

‘À partida vale tudo contra o cancro – caminhada solidária noturna’ 

Ainda no âmbito da saúde e bem-estar, este sábado, pelas 21h00, decorre mais uma 

caminhada solidária: ‘À partida vale tudo contra o cancro – caminhada solidária noturna’.  

A concentração é junto à Câmata Municipal, no Largo Visconde de Moselos, e o donativo 

mínimo é 4€ (quatro euros), com t-shirt alusiva, revertendo o montante para a Liga Portuguesa 

Contra o Cancro. As inscrições são na Câmara Municipal/Loja Rural. Não fique parado. 

Inscreva-se e apoie. 

 

MED ON TOUR 

Dia 21 maio, sábado: 

Rastreios na comunidade (parâmetros de saúde) 

Horários: 9.30h às 12.30h / 14.30h às 19.00h 

Local: Casa do Conhecimento 

Público: comunidade em geral 

Sessão de informação: Sinais de AVC e Enfarte – Como agir! 

Horários: 16.00h e 18.30h – 

Local: Casa do Conhecimento 

Público: comunidade em geral 



Dia 22 maio, domingo: 

Rastreios na comunidade (parâmetros de saúde) 

Horários: 10h às 12.30h 

Local: Largo da Câmara + Casa do Conhecimento 

Público: comunidade em geral 

 

FITAVALE 

domingo, 19h00, Centro Cultural 

Num outro âmbito, o Centro Cultural de Paredes de Coura recebe no domingo, pelas 19h00, a 

peça ‘Ritual de Gala’, pelo grupo de teatro de amadores CTJV (Monção), no âmbito do 

FITAVALE. 

O FITAVALE - Festival Itinerante de Teatro de Amadores do Vale do Minho, promovido pelas 

Comédias do Minho, é o momento em que os grupos de teatro de amadores Os Simples 

(Melgaço), Verdevejo (Valença), +TAC (Paredes de Coura), CTJV (Monção) e Outra Cena (V.N. 

Cerveira) apresentam o trabalho desenvolvido ao longo do ano com os atores das Comédias do 

Minho.  

Num circuito que envolve os cinco municípios, cada grupo estreia um espetáculo “fora de 

casa”, ou seja, num município que não é o seu.  

Recuperamos de dois anos de edição online com a presença quase completa dos grupos de 

amadores. Este ano, o FITAVALE regressa às salas do território com quatro espetáculos e um 

filme. 

 

  

 

Paços do Município 

2022.05.20 


