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HistóriaeEstatística 

Ano Associação Local 

2000 Algarve Vilamoura 

2001 Setúbal Baixa da Banheira 

2002 Setúbal Sines 

2003 Viana do Castelo Monção 

2004 Algarve Lagos 

2005 Aveiro Stª Maria da Feira 

2006 Aveiro Vagos 

2007 Lisboa Sintra 

2008 Leiria Porto-de-Mós 

2009 Coimbra Figueira da Foz 

2010 Aveiro Vagos 

2011 Santarém Vila Nova da Barquinha 

12ª Edição do Campeonato Nacional de Corta-mato curto,  
Veteranos, Universitário e do Desporto Escolar – Guimarães  

 
 
A 12ª edição do Campeonato Nacional de 
Corta-mato Curto vai realizar-se, no presente 
ano de 2012, na cidade berço de Portugal – 
Guimarães – no ano em que esta importante 
cidade lusa é Capital Europeia da Cultura. 
 
O corta-mato curto está, após 11 edições,  
perfeitamente difundido pelos praticantes da 
nossa modalidade e constitui um ponto alto da 
época para os praticantes da especialidade.  
 
A realização desta importante competição do 
calendário da Federação Portuguesa de 
Atletismo já foi efetuada nos mais diversos 
locais, do norte ao sul do país, sempre com a 
participação de atletas de elite. 
 
Já foram vencedores desta competição atletas 
como Rui Silva, vencedor de 7 das 11 edições, 
Ricardo Ribas, Mário Teixeira e Manuel 
Damião, todos eles atletas internacionais 
portugueses. 
 
Em femininos, Anália Rosa, Fernanda Ribeiro, 
Ana Dias, Cláudia Pereira, Sara Moreira e Dulce 
Félix subiram já ao primeiro lugar do pódio 
desta competição. 
 
Realizado, desde há 4 anos, em conjunto com a 
final do Corta-mato Escolar e com a inclusão do 
Corta-mato Nacional Universitário e de 
Veteranos, esta competição veste-se, 
anualmente, de cor e sons diferentes do 
habitual, proporcionando aos participantes e 
espetadores uma oportunidade única para 
vivenciar experiências com sentido e 
significado no âmbito da nossa modalidade. 
 
  



História 

Os vencedores 

Ano Masculino Feminino Clube 

MASC FEM 

2000 
Rui Silva Anália Rosa Sporting Pasteleira 

2001 
Rui Silva Anália Rosa Sporting SP Braga 

2002 
Rui Silva Anália Rosa Sporting Maratona 

2003 
Rui Silva Fernanda Ribeiro Sporting Maratona 

2004 
Manuel Damião Ana Dias Maratona SP Braga 

2005 
Ricardo Ribas Anália Rosa Skoda Maratona 

2006 
Rui Pedro Silva Anália Rosa Maratona SP Braga 

 

2007 
Ricardo Ribas Cláudia Pereira NAJoane SP Braga 

 

2008 
Mário Teixeira Sara Moreira NAJoane SP Braga 

 

2009 
Rui Silva Sara Moreira Sporting SP Braga 

 

2010 
Rui Silva Dulce Félix Sporting SP Braga 

 

2011 
Rui Silva Sara Moreira Sporting SP Braga 

 



O Percurso – Parque da Cidade de Guimarães 

Categoria Voltas Distância 

DE - Juvenis 
Fem. 

1x1000 m 
1x1500 m 

2.500 m 

DE - Juvenis 
Masc. 

2x1000 m 
1X1500 m 

3.500 m 

Seniores 
Fem. 

1x1000 m 
2x1500 m 

4.000 m 

Seniores 
Masc. 

1x1000 m 
2x1500 m  

4.000 m 

Veteranos 
Fem e Masc 

1x1000 m 
2x1500 m 

4.000 m 

Duas voltas, uma com um perímetro de 1500 metros, e 
uma outra mais curta (apenas 1000 metros) integrada 
na primeira num percurso de relva natural, espera 
todos os participantes.  
 
O desnível médio é pouco acentuado, sendo a grande 
maioria do percurso efetuado em zonas planas. 

Relvado plano 

Distâncias e Voltas 



Campeonato Nacional de Corta-mato Curto – Regulamento 

Nota Introdutória 

Nesta jornada terão lugar os Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Absolutos Curto. 
Realizar-se-ão em simultâneo os Campeonatos Nacionais de Veteranos. 

Normas Regulamentares 

2.1- Poderão participar atletas masculinos e femininos dos escalões Veteranos (nas provas do 
respetivo escalão) e dos escalões Júnior e Sénior (no Campeonato Absoluto Curto) que se 
enquadrem numa das seguintes situações: 
a) sejam Portugueses e estejam filiados numa Associação Distrital ou numa Federação estrangeira 
Congénere; 
b) sejam estrangeiros e estejam filiados numa Associação Distrital; 
c) ou que, sendo estrangeiros e filiados numa Federação congénere, tenham obtido autorização 
expressa da FPA para participar nessa Competição; 
d) Sejam Portugueses e estejam filiados no Inatel. 
Os atletas referidos em b) e c) não terão direito quer ao título de campeão individual, quer aos 
respetivos lugares de honra. Os atletas menores de 18 anos não serão considerados, para este 
efeito, estrangeiros. 

Inscrições  
As inscrições deverão ser feitas pelos clubes ou atletas individuais nas respetivas Associações 
Distritais (ou via outra Federação Membro da IAAF no caso de atletas filiados numa Federação 
estrangeira) de modo que, uma vez verificadas as filiações, sejam enviadas à FPA até 9 dias antes da 
data prevista para a realização da competição. 
As inscrições deverão indicar, obrigatoriamente, e por atleta, o seu nome, nº de licença federativa, o 
ano de nascimento e, caso seja estrangeiro, a respetiva nacionalidade. 
Só serão consideradas as inscrições enviadas nos impressos próprios que se encontram à disposição 
dos interessados nas Associações Distritais de Atletismo ou em fotocópias destes. 

Classificações  
4.1- Nestes Campeonatos haverá classificação individual e coletiva. 
4.2- A classificação final por escalão (incluindo as provas de Veteranos) de cada equipa será obtida 
somando o número de pontos correspondentes à classificação dos quatro primeiros atletas 
portugueses ou equiparados (RGC Artº 6.2) de cada equipa, de acordo com as Regras da IAAF 
4.2.1- No que concerne à classificação coletiva da prova de Absolutos, dos 4 atletas a serem 
considerados para obter esta classificação, um mínimo de 2 desses atletas deverá ser da categoria 
Sénior. 
4.3- Nestes Campeonatos de Corta-Mato Curto (Masculino e Feminino), serão atribuídos os títulos 
aos primeiros classificados do escalão de Sub-23. 



Programa Horário 

Hora  Sábado – 10 de Março de 2012 

10:00 Inicio do Desfile – Campeonato Escolar 

10:30 Juvenis Fem Campeonato Escolar – Final 

10:55 Seniores Fem 
Camp. Portugal e 
Universitário 

11:20 Juvenis Masc Campeonato Escolar – Final 

11:45 Seniores Masc 
Camp. Portugal e 
Universitário 

12:10 Veteranos Masc/Fem Camp. Nacional Veteranos 



• 2012 é o quarto ano consecutivo em que a organização do Corta-Mato Escolar é feita em paralelo 
com as provas do Desporto Federado e do Universitário, que se realizam no dia 10 de março, no 
Parque da Cidade de Guimarães, proporcionando aos nossos alunos o privilégio de competir sob os 
bons auspícios dos atletas olímpicos previstos nas provas dos Seniores da Federação Portuguesa de 
Atletismo.  

 

• Os cerca de 500 alunos/atletas do escalão Juvenis, nos géneros Masculino e Feminino que vão estar 
presentes neste Nacional foram apurados individualmente e por equipa-escola nas duas fases 
anteriores, a escola e a local, que em alguns casos corresponde ao concelho ou distrito. Foram mais 
de 300 000 alunos a correr em todas as Regiões Educativas do país e da Região Autónoma dos 
Açores, num ambiente de são convívio na prática desportiva. 

 

• A equipa-escola vencedora deste Nacional em cada género estará presente no Campeonato ISF 
2012 - Mundial Escolar de Crosse, que este ano decorre na cidade de La Valleta, na ilha de Malta de 
25 a 30 de Março.  

 

• O Desporto Escolar ao contribuir para o desenvolvimento integral dos jovens, na sua vertente 
formativa e educativa, desenvolvendo-lhes competências nas áreas da promoção da saúde e da 
condição física, visa igualmente educar para a competição assente no respeito pelo fair-play, nunca 
perdendo de vista a máxima, de que é tão importante aprender a saber perder como a vencer.  

 

• A ética desportiva está cada vez mais presente em todo o processo de desenvolvimento da 
dimensão desportiva, ao integrar os valores que traduzem o espírito olímpico que promovem a 
amizade, a interajuda, o respeito pelos outros, a par da competição e do desejo de vitória.  

 

Corta-mato Escolar – Fase Final 



Corta-mato Escolar  

Provas de apuramento  - Fase Local 2011-2012 

DRE CLDE Data 
Dia da 

Semana 
Local da Prova 

N.º previsto de 

Participantes 

Norte Vila Real e Douro 1/2 4ª 

Natur Water Park – 

Quinta do Barroco – 

Andrães – Vila Real 

1600 

Norte Bragança e Coa 2/2 5ª 
Torre D. Chama - 

Mirandela 
900 

Norte Tâmega 6/2 2ª 
Pista da Costilha – 

Lousada 
2400 

Norte Braga 7/2 3ª 
Guimarães – Parque da 

Cidade 
3500 

Norte Entre Douro e Vouga 8/2 4ª 

Stª Maria da Feira – 

Terrenos adjacentes à 

Piscina Municipal 

2400 

Norte Viana do Castelo 24/2 5ª 
Mata Camarido - 

Caminha 
1500 

Norte Porto 11/2 Sábado 
Parque da Rabada – 

Santo Tirso 
5000 

Centro Castelo Branco 13/2  2ª 

Parque de Desportos 

Motorizados 

Castelo Branco 

1.200 

Centro Leiria 10/2 6ª Pombal 2.200 

Centro Coimbra 14/2 3ª Góis 2.200 

Centro Guarda 15/2 4ª 
Parque Urbano da 

Guarda 
1.600 

Centro Viseu 16/2 5ª 
Estádio do Fontelo - 

Viseu 
1.800 

Centro Aveiro 17/2 6ª Vagos 2.300 

LVT Oest e  1/2 4ª Parque da Cidade  1800 

LVT 
Am adora, Oeiras, 

Cascais 2/2  5ª 
Academ ia da Força 

Aérea  
3000 

LVT Sintra 

LVT Lisboa cidade  8/2  4ª 
Parque da Bela 

Vist a  
3500 

LVT 
Odivelas, Loures, 

V.F.X. 
10/2 6ª 

Parque Urbano de 

St a. Ir ia  
2000 

LVT 
Península de 

Set úbal 
15/2 4ª 

Mat a da Machada-

Barreiro  
3000 

LVT 
Lezír ia e Médio 

Tejo  
16/2 5ª Alpiarça/Almeirim 2500 

Alentejo Alto Alentejo 14/2 3ª 
Coudelaria de Alter – 

Alter do Chão 
800 

Alentejo Alentejo Central 15/2 4ª Hipódromo - Évora 1000 

Alentejo 
Baixo Alentejo e 

Alentejo Litoral 
16/2 5ª Castro Verde 1200 

Algarve Algarve 15/2 4ª  
Pista das Açoteias- 

Albufeira 
2054 

NACIONAL 
Ministério da Educação 

DGE/GCDE 
10 de março 2012 Sábado 

Guimarães – Parque da 

Cidade 
432 

O Corta-Mato Nacional é uma das mais emblemáticas provas do calendário desportivo anual do Desporto 
Escolar. No presente ano, contará com a presença de aproximadamente 500 alunos e professores, os quais 
representarão todas as Coordenações Locais de Desporto Escolar, das Direções Regionais de Educação do 
continente e da Região Autónoma dos Açores. Esta prova surge na sequência da realização de duas fases 
anteriores: a Fase Escola e a Fase Local (CLDE), que envolvem aproximadamente 300.000 alunos em todo o país. 

 



Corta-mato Escolar – Fase Final - Regulamento 

Participantes 

5.1. Equipa de Escola - Por género, participa a equipa do Estabelecimento de Educação e Ensino 
vencedora do Corta-Mato CLDE, composta no máximo por 6 (seis) alunos e no mínimo por 4 
(quatro). 
5.2. Individuais CLDE – Individualmente, participam os alunos classificados até ao terceiro lugar, 
por género, no respetivo Corta-Mato CLDE. 
Nota: No caso de um dos alunos apurados já fizer parte da equipa de escola, este não será 
substituído pelo aluno classificado imediatamente a seguir.  

 
Inscrições  

As CLDE e Escolas procederão às inscrições dos participantes num formulário on-line, 
disponibilizado em https://www.eventos.dren.org, impreterivelmente até às 20.00h do dia 1 de 
março (quinta-feira). 

Receção / Acreditação / Reunião Técnica   

A receção das Comitivas e a reunião técnica serão realizadas na Escola Básica e Secundária 
Santos Simões. 
7.1. A acreditação de cada um dos participantes é, obrigatoriamente, presencial. 
7.2. De acordo com o artigo 5º do Regulamento Geral de Provas do Desporto Escolar, é 
obrigatória a apresentação do documento de Identificação Individual de todos os participantes 
(Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte) ou fotocópia autenticada de acordo 
com os Decretos-Lei nº 28 e 30/2000 de 13 de março. 
7.3. Em caso de incumprimento de qualquer um dos pontos anteriores, não será autorizada a 
participação dos alunos no Corta-Mato Nacional. 

 

Regulamento Técnico 

Serão aplicadas as disposições legais e as previstas no Regulamento Geral de Provas e Específico 
de Atletismo do Desporto Escolar, em vigor, complementados pelo presente documento. 

 

Equipamento 

Os alunos participantes, devem ser portadores de equipamento desportivo adequado às 
características e condições da prova, de acordo com o Regulamento Geral de Provas em vigor. 
Fica vedada, a todos os participantes, a utilização de equipamento de qualquer clube nacional ou 
estrangeiro, ou com publicidade que contrarie a legislação em vigor. 

 

https://www.eventos.dren.org/
https://www.eventos.dren.org/
https://www.eventos.dren.org/
https://www.eventos.dren.org/
https://www.eventos.dren.org/
https://www.eventos.dren.org/
https://www.eventos.dren.org/
https://www.eventos.dren.org/
https://www.eventos.dren.org/


Regulamento 

Classificações 

O registo de chegadas será efetuado através do sistema eletrónico “DAG System”, pela empresa 
“Desportave”. 
13.1. As classificações serão elaboradas da seguinte forma: 
13.1.1. Uma Classificação Geral Individual, por género, definida pela ordem de entrada na meta; 
13.1.2. Uma Classificação Coletiva de Equipas Escolares, por género, definida através da 
pontuação obtida no somatório da ordem de chegada dos quatro primeiros alunos do respetivo 
género. Em caso de igualdade pontual, o desempate será efetuado pelo melhor 4º classificado. 
13.2. As classificações serão afixadas após cada uma das provas (classificações oficiosas) e 
tornadas válidas, pelo juiz de prova, ½ hora após a sua afixação (classificações oficiais). 
Para reclamar das classificações afixadas, o professor responsável pela equipa terá de entregar 
no Secretariado local, até ½ hora após a afixação dos resultados, a respetiva “Ficha Reclamação 
Classificação” 

Prémios  

Serão atribuídos os seguintes prémios: 
15.1. Individuais: medalhas para os 3 (três) primeiros alunos da classificação geral, por género; 
15.2. Coletivos: medalhas e 1 (um) troféu, às primeiras 3 (três) Equipas de Escola, por género; 
15.3. Todos os alunos e professores receberão um certificado de participação. 

 

Apuramento ISF Corta-mato 2012  

As equipas de escola classificadas em 1º lugar em cada género, representarão o GCDE na edição 
de 2012 da ISF de Corta-Mato. Esta competição irá decorrer entre os dias 25 e 30 de março na 
Ilha de Malta. 

 


