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2ª Ultra Maratona BTT Cabeça Gorda 

 
 

Ultra Maratona BTT Cabeça Gorda já tem data 
marcada para a sua 2ª edição 
 
Depois do sucesso da sua primeira edição em 2019, onde alinharam 150 
participantes à partida, e do interregno de atividades provocado pelo contexto 
pandémico, a Ultra Maratona de BTT Cabeça Gorda está de volta.  
 
Um evento de longa distância em total autonomia e guiado por GPS, que pode ser 
percorrido em bicicleta de BTT, E-Bike ou Gravel, organizado pelo BTT Ferrobico 
(Secção de BTT e Cicloturismo do CRDCG), no ano em que comemora o seu 18º 
aniversário, mais conhecido um pouco por todo o país por organizar anualmente o 
Raid BTT Por Terras de Mato. 
 
Esta 2ª edição da “Ultra Maratona BTT Cabeça Gorda” realiza-se no dia 24 de 
setembro 2022 na aldeia que lhe dá nome, Cabeça Gorda, a escassos 10 
quilómetros da cidade de Beja e percorre as freguesias de rurais do concelho de 
Beja, Mértola, Serpa e Castro Verde tendo passagem pelo mítico Pulo do Lobo. 
 
O Pulo do Lobo, a 35 metros de altitude, é um desnível muito estreito no qual existe 
uma fenda por onde se precipitam as águas do Guadiana. Este desnível é 
consequência dos efeitos provocados ao longo dos tempos pelas várias eras 
geológicas. 
 

Segundo diz a lenda um homem audaz ou uma fera acossada poderiam transpor 
este desnível com um “pulo”. É pelo vale fundo, que se irá progressivamente 
arredondando, que o Guadiana corre até às proximidades de Mértola. 

 
O traçado possui aproximadamente 140 quilómetros com 2500 metros de 
desnível acumulado. 

 
Disputado em caminhos e estradas rurais de terra batida e ocasionalmente em 
asfalto, o percurso não terá marcações físicas, apelando às capacidades de 
navegação dos participantes e é também reflexo da componente ecológica do 
evento.   

 

Estarão 7 categorias em prova: 

• Elites Masculino (de 18 a 29 anos) 
• Masters Masculino (de 30 a 49 anos) 
• Grand Masters Masculino (mais de 50 anos) 
• Feminino (absoluto) 
• Duplas Masculino (absoluto) 
• Duplas Feminino (absoluto) 
• Duplas Mistas (absoluto) 
• E-Bike (absoluto) 
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As inscrições decorrem em 3 fases, a partir de 1 de abril, até atingir o limite máximo 
de 300 participantes.  

 

Fases de inscrição: 

• 1 de abril a 31 de maio - 45,00€ 
• 1 de junho a 31 de julho - 50,00€ 
• 1 de agosto a 10 de setembro - 55,00€ 

 

Para mais informações, por favor, pode consultar o Regulamento no site em 
www.bttferrobico.com ou na página do Facebook 
em https://www.facebook.com/bttferrobico.crdcg  
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