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RAID BTT MINDE 2009 
DEIXA A TUA MARCA. 

 
 
Apoiado no sucesso alcançado em 2008, com mais de 500 participantes, o 
RAID BTT MINDE 2009 promete regressar em força nos dias 6 e 7 de Junho. O 
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) será novamente o 
pano de fundo, com concentração na Vila de Minde.  
 
No Domingo, além do Raid de BTT, decorrerá em paralelo um Mini BTT Infantil, 
um Passeio Pedestre e uma demonstração de Parapente.  
 
O BTT é Rei e os percursos de 25km e 50km, ambos cronometrados, não 
deixarão ninguém indiferente. O início no Polje de Minde e o final no centro 
histórico da Vila, em jeito de downhill urbano, serão mantidos. Pelo meio, as 
características morfológicas únicas do PNSAC colocarão à prova a 
capacidade física e técnica dos betetistas. “Espectacular” e “duro” foram os 
comentários mais sonantes em 2008. 
 
O Mini BTT Infantil e o Percurso Pedestre desenrolar-se-ão no Polje de Minde, 
acompanhado por guias especializados. Serão desvendados os segredos 
desta importante depressão cársica plana, associada a um sistema 
hidrológico subterrâneo, com nascentes e grutas.  
 
O Parapente é a novidade deste ano e caso o tempo permita, o céu estará 
mais colorido. Minde goza de condições únicas para a prática da 
modalidade, com locais de descolagem e aterragem amplas, de fácil 
acesso. Haverá lugar a baptismos de voo (tandem) com acompanhamento 
de pilotos qualificados. 
 
No Sábado, a Festa Natura servirá de recepção aos participantes, com início 
da entrega dos kits de participante aos betetistas. Será a abertura oficial das 
hostilidades com diversas actividades lúdico-pedagógicas, num ambiente 
de convívio e muita boa disposição.  
 
As inscrições encerram a 24 de Maio e estão limitadas. O programa do 
evento e mais informações estão disponíveis em www.btt.minde.eu. 
 
Minde, 9 de Abril de 2009 
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AGENDA 
 
 
Data: 6 e 7 de Junho 
Prova: RAID BTT MINDE 2009 
Organização: Natura Minde – Casa do Povo de Minde 
Local: Minde, Alcanena 
Como chegar: A1 (saída Torres Novas ou Fátima); A23 (saída Alcanena) 
 
Inscrições (encerram a 24 de Maio):  

• Raid BTT 25/50: 15€ (inclui almoço, frontal, tshirt, seguro, reforços, 
banhos quentes, lavagem bikes, assistência técnica, prémios); 

• Mini BTT Infantil: Gratuito (inclui almoço, frontal, tshirt, seguro, reforços, 
banhos quentes, lavagem bikes, assistência técnica, prémios); 

• Passeio Pedestre: Gratuito (não inclui almoço – 8€); 
• Parapente: Gratuito (inclui lanche matinal, não inclui almoço – 8€); 

 
Contacto: www.btt.minde.eu ou bttminde@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 


