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1 – APRESENTAÇÃO 
 
O XCO e Encontro Regional de Escolas de Vila Velha de Ródão é um evento 
organizado pela ACBI e pelo Município de Vila Velha de Ródão. 
Pretende-se com este evento retomar a realização de provas de XCO no 
calendário da ACBI e também dar início à criação de eventos de ciclismo de 
iniciação, de forma a promover o aparecimento de novos valores na região, com 
os seguintes objetivos: 

- Incentivar a prática da atividade física no combate ao sedentarismo e obesidade 
infantis; 

- Promover valores sociais como: o trabalho em equipa, o desafio de ultrapassar 
adversidades, ter objetivos e a satisfação em alcançá-los; 

- Promover o ciclismo – nomeadamente a bicicleta como meio de transporte 
alternativo, não poluente, saudável, e como instrumento lúdico – desportivo que 
permite o contacto com a natureza. 
 
 

2 – VILA VELHA DE RÓDÃO 

 
 
Os mais antigos vestígios do passado de Ródão são de natureza geológica e estão 
datados de cerca de 600 Milhões de anos. Desse período são visíveis, nas rochas 



 
 
 
 
 

xistosas e quartzíticas, fósseis de trilobites e bivalves, testemunhos de um antigo 
mar que chegava até Ródão. 

Neste contexto natural, dominado pelo rio 
Tejo, que molda a paisagem e pelas Portas de 
Ródão, o seu referencial geográfico, a 
humanidade encontra, nos terraços fluviais 
das margens do grande rio, as condições 
ideais para estabelecer os primeiros 
acampamentos temporários que remontam 
ao paleolítico inferior e dos quais o Monte do 
Famaco (150.000 anos; Vilas Ruivas (50.000 
anos) e a Foz do Enxarrique (35.000 anos). 

Constituem importantes exemplos dessa ancestral presença humana. 

No Neolítico (há cerca de 6000 anos) as primeiras comunidades agro-pastoris 
estabelecem-se nas charnecas envolventes do Tejo, onde podem praticar a 
agricultura e onde constroem dezenas de povoados e monumentos funerários, as 
Antas. Junto ao rio gravam marcas de uma religiosidade muito própria e que 
constitui o complexo de arte rupestre do 
Tejo, com cerca de 25 000 gravuras. 

Estes vestígios do povoamento antigo estão 
na origem das atuais localidades sobretudo 
da freguesia de Fratel. 

A Roma Imperial e a sua ambição de riqueza 
e poder revolvem as margens do Aurifer 
Tagus para dele extrair ouro de aluvião, de cuja atividade são testemunho as 
enormes conheiras que rodeiam as margens do Tejo e Ocreza. Nas planícies 
aluviais do Açafal e do Lucriz exploram os terrenos agrícolas que abastecem de 
cereais as hordas de escravos utilizados na mineração do ouro e do cobre. 

Da presença muçulmana e das guerras da Reconquista o castelo de Ródão e o 
lendário local constituem testemunhos inequívocos, uma vez mais tendo o rio 
como sinal de fronteira da cristandade, diligentemente guardada pelos 
Templários, donos e senhores de um vasto território chamado Herdade da Açafa 
doada aos templários pelo Rei Sancho I em 1189. O povoamento do concelho é 
anterior à formação da nacionalidade, não se lhe conhecendo foral. 

O seu território constituía um ponto estratégico na delimitação das fronteiras 
cristãs, face aos muçulmanos, e na garantia da liberdade de navegação do Tejo, 
daí advindo a necessidade de edificação do seu castelo, torre de vigia rodeada por 
cintura de muralhas, localizado num ponto estratégico no topo das Portas de 
Ródão. 



 
 
 
 
 

A existência do pelourinho manuelino confirma a autonomia municipal posterior 
ao século XIII. 

Em 1708, Ródão constituía vigairaria da Ordem de Cristo, Comenda do Conde de 
Athouguia e contava apenas 160 fogos. Em 1768 já era vila do Bispado da Guarda 

e contava 172 fogos. O Censo de 1864 
atribuiu-lhe 355 fogos e 1454 habitantes e o 
de 1878 deu-lhe 430 fogos e 1652 habitantes. 

Em 1708, o concelho compreendia já as 
mesmas quatro freguesias de hoje - Vila 
Velha de Rodam, Alfrívida (atualmente é 
Perais a sede de freguesia), Sarnadas e Fratel. 

A importância de Ródão advém do Porto do 
Tejo que dava passagem a uma estrada 
comercial e pastoril, fundamental para 
assegurar o fluxo de mercadorias do interior 
para o litoral e do litoral para o interior e que 
tinha em Ródão o seu local privilegiado. Até 
ao Porto do Tejo chegavam as embarcações 
que subiam o rio, auxiliadas pela força 
humana e de bestas que ajudavam a vencer 
os rápidos, usando para tal os muros de sirga 
que ladeiam as margens do rio. 

Este tráfego fluvial foi muito ativo até à construção do caminho-de-ferro da Beira 
Baixa, nos finais do século XIX (1891) que retirou ao porto do Tejo e a Vila Velha de 
Ródão a importância económica que até essa data desempenhou em toda a 
região do interior Beirão. 

Do ponto de vista estratégico-militar, nos 
séculos XVIII e XIX, ocorreram em Vila Velha 
de Ródão um conjunto de ações militares - 
no contexto da Guerra dos Sete Anos e das 
Invasões Francesas - que colocam esta vila 
nos anais da História de Portugal e cujas 
obras de defesa são ainda hoje visíveis na 
serra das Talhadas. 

No último quartel do século XIX, a construção 
da ponte metálica e do caminho-de-ferro contribuíram, decisivamente, para o 
desenvolvimento do concelho. Foi também nesta altura que se introduziu a 
olivicultura intensiva nesta região, que tão marcadamente contribuiu para as 
alterações na paisagem e economia locais. 



 
 
 
 
 

Desta milenar sequência cronológica, Ródão possui inúmeros vestígios visitáveis 
tanto no terreno como nos seus espaços museológicos, muito didáticos e 
representativos dos mais importantes pontos de interesse para quem quer 
descobrir a génese e a essência deste território.   

3 – LOCALIZAÇÃO 
Campo de Feiras de Vila Velha de Ródão - 39.651746, -7.666818 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

4 - INFORMAÇÃO DA PROVA 

Organização:  
Municipio de Vila Velha de Ródão / Associação de Ciclismo da Beira Interior.  

Denominação da Prova:  
XCO / Encontro de Escolas de Vila Velha de Ródão  

Tipo de Prova:  
Escolas BTT e XCO 

Data da prova:  
24 de outubro de2021  

Local da Prova:  
Campo de Feiras de Vila Velha de Ródão  

5 – EQUIPA TÉCNICA/STAFF 

- Direção da Organização: Agnelo Quelhas  
- Diretor da Prova de Escolas: Cristina Salavessa 
- Diretor da Prova de XCO: Abílio Fidalgo 
- Diretor dos Percursos: Edgar Saraiva  
- Direção da Segurança: Edgar Saraiva  
- Colégio de Comissários: a definir 
- Medico da prova: Dr. João Figueiredo 
- Equipa de Socorro: Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de 
Ródão 
- Fotógrafo: Nuno Dias  

6 – COVID19 

Na sequência das normativas impostas ao abrigo da pandemia Sars-CoV 2, todos 
os elementos (organização, atletas, comissários, equipas ou outros elementos 
envolventes) devem conhecer, compreender e aplicar as regras exigidas em 
baixo: 

- É obrigatório o uso de máscara por parte dos elementos da organização que 
exerçam funções de contacto direto com atletas e diretores desportivos 
(secretariado, comissários, staff, etc...) 



 
 
 
 
 

- É obrigatório o uso de máscara em espaços fechados onde os atletas tenham 
necessidade de aceder (veículos, casas de banho, arrumos, balneários, etc).  
 
-Nos recintos ao ar livre é obrigatório o uso de máscara sempre que não seja 
possível manter o distanciamento físico determinado por lei. Excetuam-se da 
obrigatoriedade as situações em que nunca foi exigida a utilização de máscara 
(competição, aquecimento e descompressão após o exercício).  

-É obrigatória a existência de um médico em prova, com capacidade de exercer 
funções de medicina desportiva e de gerir casos suspeitos/confirmados de 
COVID-19; 

NOTA: No que diz respeito à utilização dos balneários, informamos que estes 
estarão interditos.  

 

7 – PROGRAMA GERAL 

DIA 23  
16h00 – 18h00 - Treinos livres XCO (obrigatório uso de equipamento adequado) 
(Atenção! – Pista sem apoio médico de segurança) 

DIA 24 – ESCOLAS 
08h00 – Abertura Zona 0 e secretariado Escolas 
08h00 – Início treinos livres na Pista XCO 
09h00 – Início das provas Escolas 
09h30 – Fim treinos livres na Pista XCO 
12h00 – Entrega de prémios Escolas 

DIA 24 – XCO 
13H00 – Abertura Zona 0 e Secretariado XCO 
14h00 – Início Provas XCO 
17h00 – Entrega de Prémios XCO 

7.1 – PROGRAMA ESCOLAS 

CATEGORIA / ATIVIDADE HORA VOLTAS/DISTÂNCIA PROVA 

Pupilos / Benjamins  09h00 --- Destreza 1ª manga 

Iniciados 09h20 --- Destreza 

Pupilos / Benjamins 09h40 --- Destreza 2ª manga 

Iniciados 10h00 2v / 2x1500m XCO 

Infantis 10h20 4v / 4x1500m XCO 

Juvenis 11h00 6v / 6x1500m XCO 

Entrega de Prémios 11h40 --- --- 



 
 
 
 
 

 

7.2 – PROGRAMA XCO 

CATEGORIA PROVA VOLTAS/DISTÂNCIA DURAÇÃO 

Cadetes M C1 4x4000m 00h45 – 01h00 

Cadetes F C1 3x4000m 00h45 – 01h00 

Juniores M C2 5x4000m 01h00 – 01h15 

Juniores F C1 4x4000m 01h00 – 01h15 

Elites / sub23 M C2 7x4000m 01h20 – 01h40 

Elites / sub23 F C1 5x4000m 01h20 – 01h40 

Master 30 C2 5x4000m 01h00 – 01h15 

Master 40 C1 5x4000m 01h00 – 01h15 

Master 50 C1 4x4000m 01h00 – 01h15 

Master 60 C1 4x4000m 01h00 – 01h15 

Master F C1 4x4000m 01h00 – 01h15 

Open M C1 4x4000m 01h00 – 01h15 

Open F C1 4x4000m 01h00 – 01h15 

 

CATEGORIAS PROVA HORA 

Femininas, Cadetes, Master 40-50-60, Open C1 14h00 
Juniores M, Elite/sub23, Master 30 C2 15h30 

 

8 – LOCAL DA PROVA / PISTAS 



 
 
 
 
 

 

 

9 – PARTICIPAÇÃO PROVA  



 
 
 
 
 

A prova de XCO é aberta a equipas e corredores individuais, devidamente 
licenciados na FPC / UCI. A idade mínima de inscrição é de 15 anos feitos até 31 
de Dezembro de 2020 (cadete de 1ºano). 

Os praticantes CPT ou Não Federados poderão participar na prova, na categoria 
OPEN. 

A prova de Escolas é aberta a equipas e corredores individuais, devidamente 
licenciados na FPC / UCI. A idade mínima de inscrição é de 5 anos feitos até 31 de 
Dezembro de 2020 (pupilos-benjamins). 

Os praticantes Não Federados também poderão participar na prova.  
 

10 – INSCRIÇÃO E TAXAS 

As inscrições para a prova, deverão ser efetuadas na página da ACBI, e têm um 
custo de 10€ para as categorias masculinas elites/sub23 e Masters. 

As categorias femininas, cadetes e juniores masculinos e escolas, desde que 
sejam federados, têm inscrição gratuita. 

Os atletas não federados OPEN XCO e Escolas pagam uma taxa de 5€ para 
cobertura do seguro Filiação Diária. 

Podem ser feitas inscrições até dia 22 de outubro, inclusive, desde que pagas até 
às 24h. 
 

11 – SITUAÇÕES OMISSAS  

Outras situações e casos omissos, não mencionados neste regulamento, serão 
resolvidos pelo Diretor de Prova e pelo Presidente do Colégio de Comissários, 
quando devidamente apresentados pelos Diretores Desportivos das Equipas.  

 
ACBI, outubro de 2021 


