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GUIÃO DO FÃ 
Acompanhar o UTSM no terreno é espetacular. Ir, noite fora, atrás dos concorrentes é uma 

aventura quase igual à deles. Só se pode aquilatar verdadeiramente as suas proezas e a sua 

superação individual verificando o ambiente por onde a prova decorre. No documento que se segue 

fornecemos pistas para que não perca pitada. Pode aceder a todo o percurso aqui. 

Apenas um pedido. Cuidado na condução! Não estacione impedindo o trânsito de outros e dos 

veículos da Organização e da Assistência Médica. Tente estacionar um pouco afastado dos 

locais por onde passam os concorrentes e desligue logo as luzes do carro. Não se esqueça que à 

noite é a reflexão da luz dos frontais nas marcações que orienta os atletas. Os fãs auxiliam, não 

prejudicam! 

Incite todos. Fotografe. Partilhe no momento as suas fotos e os seus filmes nas redes 

sociais não se esquecendo de colocar a hashtag #utsm2016. Seja mesmo fã! 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=csyenjeuqbfbbavx
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ANTES DA PARTIDA 
A partir das 10 h de sexta os concorrentes dirigem-se à Arena do evento (Estádio dos Assentos, em 

Portalegre) onde confirmam a participação. Primeira oportunidade para contactar os concorrentes 

e o ambiente da prova. Música ambiente, feira do trail e Tenda Tertúlia UTSM com “comes e 

bebes”, garantem que o tempo passe sem se dar por isso. Outras animações estão previstas. 

Às 22 h de sexta-feira começa um dos grandes momentos do evento, o concerto da Partida, este 

ano assegurado pela banda Ricardo Gordo e os Indecentes, um grupo de excelentes músicos 

portalegrenses! Os grandes temas dos ROCK vão animar concorrentes e o muito público presente e 

o ambiente vai ficando ao rubro a pouco e pouco com a entrada progressiva na Câmara de Chamada 

dos 800 participantes nos 100 Km e nos 60 Km. 

PARTIDA dos 60 Km e dos 100 Km à meia-noite ou às 0 
horas, como preferir! 
A partida dos 60 Km e dos 100 Km será dada exatamente às 0 h de sábado dia 14 de Maio de 2016 

(meia-noite de sexta-feira). É um momento mágico ver aqueles mais de 800 corajosos concorrentes 

ligarem os frontais e partirem para a grande aventura ao som de um dos mais épicos temas da 

música rock. Esteja lá, assista e confirme! 

 

https://www.facebook.com/ricardogordomusic/?fref=ts
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PAC 1 – Altas Quintas – Reguengo – da 00 h 30 m à 01 h 30 m 
Ao Km 6 surge a primeira zona espetáculo, a Ribeira do Reguengo! O acesso pedonal não é fácil e 

obriga a “molhar os pés”, mas pode aceder a partir da EM517-4. Aos 10 Km está instalado o PAC 1 

nas Altas Quintas – Reguengo, uma propriedade privada, mas com acesso pedonal fácil a partir da 

EM 517 (Reguengo > Alegrete). Neste PAC os atletas passam ainda em grandes grupos. 

 

 

PAC 2 – ALEGRETE – da 01 h 15 às 03 h 00 
O festivo PAC 2 surge ao Km 18 na vila de Alegrete. É uma passagem imperdível, mas tenha em 

atenção que o trânsito no interior da localidade vai estar cortado. Após a passagem por Alegrete 

começa a dureza. Subida praticamente ininterrupta de 12 Km até ao alto da Serra de São Mamede 

(30 Km). Nesta parte poderá ver os atletas em 2 atravessamentos da EM 522-2, nomeadamente na 

Cruz do Cume e aperceber-se da dimensão do apoio dos cerca de 300 voluntários do evento, 

sempre alertas até nas horas mais difíceis e nos locais mais inacessíveis. 
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PAC 3 – SÃO MAMEDE – das 02 h 30 m às 07 h 
O PAC 3 surge ao Km 30 e quem lá chegar já pode afirmar que esteve no ponto mais alto do Sul de 

Portugal. Leve roupinha, pode estar frio e terá com certeza já sono porque tudo acontece pela 

noite dentro. 

 

 

Depois o caminho é a descer até São Julião e a nossa proposta é que assista a este troço 

exatamente nas imediações do PAC 4 já que o acesso a este local é muito técnico e é espetacular 

ver os frontais aparecerem ao longe na noite escura parecendo que avançam, mas “não avançam” 

dada a tecnicidade desta descida. 

PAC 4 – SÃO JULIÃO – das 03 h 30 às 09 h 
O PAC 4 pode considerar-se a última fronteira e surge aos 38 Km antes da difícil ascensão à 

espanhola Sierra Fria. Noite – provavelmente muito fria atente-se no nome da Serra - para os 

primeiros e madrugada/nascer do dia para a maioria. Fabulosa, a passagem pela cénica fronteira 

entre Portugal e Espanha. A pé, também pode ser para si! Mas não se adentre sem água, sem 

comida e sem roupa! 
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PAC 5 – PORTO DA ESPADA – das 04 h 30 m às 11 h  
O meridiano da prova encontra-se já no concelho de Marvão com o seu castelo altaneiro. A norte 

do Porto da Espada encontra-se aos 49 Km o último ponto de apoio que os concorrentes vão 

enfrentar antes de avançarem rumo a Marvão. Todo o apoio dos fãs nesta fase da corrida é 

fundamental! Agasalhe-se bem, fará frio!  

 

PAC 6 – MARVÃO – das 05 h 30 m às 14 h 
Este ano não entraremos na Praça de Armas do castelo de Marvão, por imposição do ICNF, mas a 

chegada à altaneira localidade vai ser igualmente espetacular, tanto mais que o TLSM (60 Km) 

termina aqui. Uma reta final de se tirar o chapéu. Não tente entrar de automóvel na íngreme 

localidade. As ruas muito estreitas e de sentido único, a par da quase inexistência de locais para 

estacionamento originarão uma má experiência. Volte noutro dia com mais calma se o objetivo for 

fazer turismo.  
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PAC 7 – CASTELO DE VIDE – das 07 h 00 às 17 h 
O triângulo turístico Portalegre – Marvão – Castelo de Vide tem nesta localidade um dos seus clímax 

e a localização que escolhemos para o PAC 7 procura fazer-lhe justiça. Estará localizado no centro 

da localidade (Praça D. Pedro V) mas a passagem por Castelo de Vide é por si só um evento dentro 

do evento, um verdadeiro urban trail: Forte de São Roque, Praça Alta, Fonte da Vila e interior do 

Castelo são alguns dos sítios soberbos onde pode incentivar os já extenuados - de 75 Km de prova – 

concorrentes. Mais força terão os cerca de 400 que pelas 17 horas largarão da Praça D. Pedro V 

para o Trail Curto (25 Km) rumo ao bailarico no estádio dos Assentos em Portalegre.  

 

PARTIDA dos 25 Km em CASTELO DE VIDE às 17 h! 
Acontecerá às 17 h na Carreira de Baixo. Poderá vê-la e deslocar-se de carro pelo asfaltado, 

alcandorado e sobranceiro EM 523 rumo ao PAC das Carreiras ouvindo o riso contagiante dos 

concorrentes algumas centenas de metros abaixo na antiga calçada medieval. Talvez ainda não se 

tenha dado conta, mas se parar num dos fantásticos miradouros desta estreita estrada – cuidado 

com a condução – e desligar o motor do carro vai aperceber-se que o espetáculo do trail Running 

pode também pode entusiasmar pelo sentido da audição.  
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PAC 8 – CARREIRAS – das 08 h às 21 h 
Começam a pesar os Km, já 82, e os metros de desnível positivo e negativo acumulados. A 

localidade de Carreiras é central nesta fase da corrida e o acesso muito fácil. Quem preferiu dormir 

após as emoções da partida à meia-noite pode apoiar agora durante todo o dia e toda a tarde. 

Incentive na parte da prova com mais concorrentes já que nela vão entrar os 400 atletas dos 25 Km 

que partiram de Castelo de Vide às 17 h. Um dia repleto de emoções em Carreiras com um 

entardecer particularmente animado.  
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PAC 9 – PROVENÇA – RIBEIRA DE NISA – das 09 h às 22 h 
Diz-se entre os maratonistas que “não é como se começa, é como se acaba”! No Convento da 

Provença, com 90 Km de prova, já tudo ser torna doloroso. Nesta fase, para os concorrentes, a 

beleza dos trilhos começa a querer ser substituída pela beleza da pista de atletismo sintética da 

chegada. Para os fãs esta é, no entanto, uma das fases em que o seu incentivo pode ser mais 

relevante. Conheça esta fabulosa unidade de turismo rural, uma das muitas da região, e veja como 

o UTSM é quiçá, o único trail com um PAC com piscina! Só para refrescar a vista!   

 

PAC 10 – ERMIDA DA PENHA – PORTALEGRE – das 9 h às 23 h 
O UTSM é uma prova de miradouros! Bem se pode afirmar que leva os concorrentes – e os fãs – de 

miradouro em miradouro sobre uma das mais bonitas serras de Portugal, a alentejana São Mamede. 

O último ponto de apoio surge apenas a 5 Km da Meta, mas é bem necessário. São largas horas de 

funcionamento deste PAC e nele quem precisa de apoio não são só os concorrentes, são também os 

Voluntários! Este ano os concorrentes não descerão a escadaria. Reservámos-lhe uma surpresa 100% 

trail até à meta. 
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PAC 0 – ESTÁDIO – PORTALEGRE – das 10 h às 24 h 
O centro nevrálgico do UTSM. Onde quase tudo começa, onde quase tudo termina! Naquela última 

volta à pista todas as emoções extravasam. Quanto maior a duração maior a dimensão da 

conquista. Apoie essencialmente também aqui e assista a cada uma das centenas de momentos 

únicos que vão ficar para sempre na memória de quem sobreviver ao enorme desafio e conseguir 

atingir a Meta! Dizem as estatísticas que 25% dos concorrentes que partirem não conseguirão 

terminar os 100 Km. Venha incentivar cada um dos heróis que o conseguirem não esquecendo o 

grande momento, a chegada dos vencedores, que acontecerá perto das 10 h da manhã para o 

Masculino e perto do meio-dia para o feminino. Música ambiente, locução fantástica, comida e 

bebida com fartura, 14 de maio é o DIA DO TRAIL, o DIA DO UTSM! Uma NOITE BRANCA, a que se 

seguirá um DIA INESQUECÍVEL!  

 

ESTÁDIO – PORTALEGRE – das 19 h às 23 h – BAILE POPULAR 
Não pense que só os concorrentes vão dar à perna! No Alentejo não há direito a descanso. Horas e 

horas de trabalho contínuo e de convívio fraterno para rebentar de vez com todos os mitos 

urbanos. Um Grupo de Baile do melhor – os nisenses Domingos e Dias Santos – animarão as horas 

finais do UTSM! Vai um pezinho de dança enquanto aguarda a chegada do ente querido? 

 

Mais informações em utsmportalegre.com 

http://www.utsmportalegre.com/

