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A. 

 

Informações 

 

1. Data da prova:  

04 a 08 de Dezembro de 2015

 

2. Local da prova:  

Mosteiro de São Martinho de Tibães
Rua do Mosteiro, Mire de Tibães, Braga, Portugal
Coordenadas GPS - 41º 33'
http://www.mosteirodetibaes.org

 

3. Identificação da entidade organizadora:

CXB – Clube de Xadrez de Braga

http://clubexadrez-braga.pt 

 

4. Período, forma e taxa de inscrição:

Categoria Jogadores

Titulados FIDE + vencedor 1ª Edição

Jogadores CX Braga

Jogadores 1ª Edição

Geral 

Jogadores sem Rk FIDE

  

Nota Importante: Para uma real validação da inscrição no torneio,

na FPX. Nessas circunstâncias, para aqueles jogadores, portugueses ou estrangeiros, que ainda não se encontram filiados, 

acresce uma taxa de 7,50€ com vista a 

 

As taxas deverão ser feitas para

Nome: 

Conta: 

Transf. Nacionais (NIB): 

Transf. Internacionais (IBAN

 

REGULAMENTO PARTICULAR 

 

O Clube de Xadrez de Braga realiza nos dias 

Dezembro de 2015 um torneio de lentas de xadrez designado de

2º Torneio de Xadrez n´ Mosteiro de Tibães

Mosteiro de São Martinho de Tibães, Braga

INFO A: 01 DE 

de 2015 

Mosteiro de São Martinho de Tibães 
Mire de Tibães, Braga, Portugal 

41º 33' 
http://www.mosteirodetibaes.org 

Identificação da entidade organizadora:  

Clube de Xadrez de Braga 

 

Período, forma e taxa de inscrição: 

Categoria Jogadores Até 22/11/2015 

Titulados FIDE + vencedor 1ª Edição Grátis 

Jogadores CX Braga 10 € 

Jogadores 1ª Edição 10 € 

15 € 

Jogadores sem Rk FIDE 20 € 

Para uma real validação da inscrição no torneio, todos os participantes têm de estar 

na FPX. Nessas circunstâncias, para aqueles jogadores, portugueses ou estrangeiros, que ainda não se encontram filiados, 

€ com vista a suportar os custos da filiação. 

everão ser feitas para: cxbraga@gmail.com anexando respectivo comprovativo de pagamento

CXB - CLUBE DE XADREZ DE BRAGA 

0-4894114.000.001 

0010 0000 48941140001 88 

IBAN): PT50 0010 0000 4894 1140 0018 8 SWIFT/BIC

PARTICULAR DA PROVA 

O Clube de Xadrez de Braga realiza nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de 

um torneio de lentas de xadrez designado de 

Mosteiro de Tibães e realiza-se no 

Mosteiro de São Martinho de Tibães, Braga. 
 

DE NOVEMBRO DE 2015 

De 23/11/2015 a 02/12/2015 

10 € 

15 € 

15 € 

20 € 

25 € 

todos os participantes têm de estar devidamente filiados 

na FPX. Nessas circunstâncias, para aqueles jogadores, portugueses ou estrangeiros, que ainda não se encontram filiados, 

comprovativo de pagamento a: 

SWIFT/BIC BBPIPTPL 
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5. Participantes: 

• Aberto a todos os interessados filiados na FPX / FIDE

• Válido para ranking

• Limitado aos 100 primeiros 

 

 

6. Condições de confirmação de particip

A inscrição dos jogadores só se torna efectiva após boa cobrança e respectiva confirmação pela Organização 

da sua inscrição. 

 

7. Agenda: 

04 de Dezembro - Sexta-feira

04 de Dezembro - Sexta-feira

05 de Dezembro - Sábado 

06 de Dezembro - Domingo

06 de Dezembro - Domingo

07 de Dezembro - Segunda

08 de Dezembro - Terça-feira

08 de Dezembro - Terça-feira

08 de Dezembro - Terça-feira 

# A participação no copo de água terá um custo associado, sendo a mesma facultativa.

 

8. Realização do sorteio: 

Publicação do emparceiramento da 1ª ronda no local 5 minutos antes d

 

9. Ritmo de jogo: 

90 min + 30 segundos (90’ + 30

 

10. Tempo limite de comparê

Tolerância de 30 min para eventuais 

 

11. Sistema de jogo e método de emparceiramento:

Sistema suíço (podendo ser acelerado)

 

12. Critérios de desempate: 

Se dois ou mais jogadores obtiverem o mesmo número de pontos, 

determinada por aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

1. Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11]; 

2. Buchholz corrigido [37] (1,0,N,N,0,N);

3. Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N);

4. Sonneborn-Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N);

5. Maior número de vitórias [12]; 
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Aberto a todos os interessados filiados na FPX / FIDE.  

Válido para ranking FIDE Clássicas. 

primeiros participantes. Após atingido o número máximo existirá

ições de confirmação de participação: 

A inscrição dos jogadores só se torna efectiva após boa cobrança e respectiva confirmação pela Organização 

feira - 19h45 – Cerimónia Abertura  

feira - 20h00 – 1ª ronda 

- 15h00 – 2ª ronda 

o - 09h00 – 3ª ronda 

Domingo - 15h00 – 4ª ronda 

egunda-feira - 20h00 – 5ª ronda 

feira - 09h00 – 6ª ronda 

feira - 15h00 – 7ª ronda 

feira + - 19h00 –Entrega de Prémios / Copo de água #

# A participação no copo de água terá um custo associado, sendo a mesma facultativa.

emparceiramento da 1ª ronda no local 5 minutos antes da 1ª ronda iniciar

90’ + 30’’) por cada lance efetuado/jogador.  

Tempo limite de comparência de jogadores face ao início de sessão: 

eventuais faltas de comparência. 

Sistema de jogo e método de emparceiramento: 

(podendo ser acelerado), emparceiramento através do programa Swiss Manager

Se dois ou mais jogadores obtiverem o mesmo número de pontos, a respectiva classificação final será 

determinada por aplicação sucessiva dos seguintes critérios:  

Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11]; 

z corrigido [37] (1,0,N,N,0,N); 

Buchholz completo [37] (0,0,N,N,0,N); 

Berger [52] (0,0,N,N,0,N,N); 

Maior número de vitórias [12];  
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máximo existirá lista de espera. 

A inscrição dos jogadores só se torna efectiva após boa cobrança e respectiva confirmação pela Organização 

gua # 

# A participação no copo de água terá um custo associado, sendo a mesma facultativa. 

1ª ronda iniciar.  

através do programa Swiss Manager. 

a respectiva classificação final será 

Resultado entre os jogadores empatados, desde que tenham jogado entre si [11];  
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13. Constituição da Direção de Prova e da Equipa de Arbitragem:

• Director de Prova: David Fernandes

• Equipa de Arbitrágem:

o Flávio Peixoto; 

o Daniel Malhadas; 

o Outros a designar.

 

14. Prémios e troféus: 

  

Classificação final 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

7º 

 

Clube + Numeroso 

1º 

2º 

3º 

 

Melhor Partida do Torneio

(1ª à 5ª ronda)

Qualquer jogador pode concorrer, com uma ou mais 

Torneio. Para se candidatar

(valor não reembolsável) no momento de entrega

Organização da Prova. A Organização 

torneio. Das decisões da Organização 

 

Nota 1: A cada participante

Nota 2: Os prémios em dinheiro 

Nota 3: Em caso de empate no Clube + Numeroso, o desempate será realizado pelo somatório dos pontos dos 

5 melhores classificados, mesmo não tendo 5

Nota 4: Em todos os casos os prémios só serão entregues ao(s) participantes na Cerimónia de Encerramento.

Nota 5: Caso o número de participantes não ultrapasse os 39 participantes, os valores monetários dos prémios 

a atribuir descem para 50%
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de Prova e da Equipa de Arbitragem: 

David Fernandes (tlm: [+351] 91 230 66 99) 

gem:  

 

Outros a designar. 

Prémios Por intervalos de Rk

€ 175 + Facha Campeão 1º - 1800 a 1899 

€ 125 + Troféu 1º - 1700 a 1799 

€ 60 + Troféu 1º - 1600 a 1699 

€ 30 1º - 1500 a 1599 

€ 25 1º - 1400 a 1499 

€ 20 1º - 1300 a 1399 

€ 15 1º - 0000 a 1299 

Prémios Clube + Distante 

Troféu  

1º Troféu 

Troféu 

Melhor Partida do Torneio  

(1ª à 5ª ronda) 

concorrer, com uma ou mais das suas partidas de xadrez, à 

andidatar à melhor partida do torneio é necessário efetuar o pagamento de uma taxa d

(valor não reembolsável) no momento de entrega da respetiva partida (comentada) em formato PGN à 

A Organização da Prova criará um ranking das partidas propostas a melhor partida do 

da Organização da Prova não há direito a recurso.   

A cada participante serão entregues lembranças de participação no torneio.

Os prémios em dinheiro não são acumulativos. 

Em caso de empate no Clube + Numeroso, o desempate será realizado pelo somatório dos pontos dos 

5 melhores classificados, mesmo não tendo 5 atletas em prova. 

Em todos os casos os prémios só serão entregues ao(s) participantes na Cerimónia de Encerramento.

Caso o número de participantes não ultrapasse os 39 participantes, os valores monetários dos prémios 

% do valor discriminado. 
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Por intervalos de Rk Prémios 

€ 15 

€ 15 

€ 10 

€ 10 

Troféu 

Troféu 

Troféu 

Prémios 

 

Troféu 

 

50 € 

de xadrez, à Melhor Partida do 

é necessário efetuar o pagamento de uma taxa de 5 € 

respetiva partida (comentada) em formato PGN à 

criará um ranking das partidas propostas a melhor partida do 

serão entregues lembranças de participação no torneio. 

Em caso de empate no Clube + Numeroso, o desempate será realizado pelo somatório dos pontos dos 

Em todos os casos os prémios só serão entregues ao(s) participantes na Cerimónia de Encerramento. 

Caso o número de participantes não ultrapasse os 39 participantes, os valores monetários dos prémios 
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15. Faltas de comparência: 

Serão permitidos 3 byes para faltas de comparência anunciadas com atribuição de 

primeiras sessões, sendo que o bye da 1ª ronda deverá ser comunicado previamente (antes do 

emparceiramento). 

Apenas é permitida uma falta de comparência 

segunda falta de comparência não aceite pela Direcção de Prova 

prova, sem direito ao reembols

 

16. Desistências: 

Em casos de desistência de participação no torneio 

a Organização de Prova, não existirá

 

17. Sanções, coimas e cauções:

Para casos de conduta incorre

casos extremos o jogador poderá ser 

É permitida a entrada de jogadores 

ser entregues logo de seguida ao Director ou Árbitro presentes na sala de jogo.

Os jogadores ao participarem neste torneio 

xadrez.   

 

18. Protestos e Recursos: 

Eventuais protestos devem ser remetidos 

da prova não há direito a recurso.

 

19. Direitos de Imagem: 

Os jogadores ao participarem neste torneio abdicam do seu direito à imagem, 

Civil, podendo a Organização usar fotos e/ou imagens recolhidas para 

 

20. Normas complementares:

A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições contidas no presente regulamento; 

dos regulamentos da FPX e da FIDE no que aplicáveis.

Os casos omissos serão decididos pela Direcção de Prova tendo em conta os Regulamentos da FPX e da 

FIDE. 

REGULAMENTO PARTICULAR DA PROVA

byes para faltas de comparência anunciadas com atribuição de 

, sendo que o bye da 1ª ronda deverá ser comunicado previamente (antes do 

Apenas é permitida uma falta de comparência não aceite pela Direção de Prova 

segunda falta de comparência não aceite pela Direcção de Prova o jogador 

reembolso do valor da inscrição. 

de participação no torneio de jogadores por factos não 

não existirá direito ao reembolso do valor da inscrição. 

Sanções, coimas e cauções: 

Para casos de conduta incorrecta por parte dos jogadores, as mesmas estão sujeitas a 

casos extremos o jogador poderá ser excluído da prova. 

É permitida a entrada de jogadores na sala de jogo com telemóveis ou equiparáveis mas 

ser entregues logo de seguida ao Director ou Árbitro presentes na sala de jogo. 

ao participarem neste torneio deverão usar indumentária que não desprestigie a modalidade de 

Eventuais protestos devem ser remetidos por escrito à Organização de Prova. Das decisões da Organização 

da prova não há direito a recurso. 

ao participarem neste torneio abdicam do seu direito à imagem, 

podendo a Organização usar fotos e/ou imagens recolhidas para a promoção da modalidade do xadrez. 

Normas complementares: 

A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições contidas no presente regulamento; 

regulamentos da FPX e da FIDE no que aplicáveis. 

Os casos omissos serão decididos pela Direcção de Prova tendo em conta os Regulamentos da FPX e da 

 

 

FIM 
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byes para faltas de comparência anunciadas com atribuição de ½ ponto, dentro das 5 

, sendo que o bye da 1ª ronda deverá ser comunicado previamente (antes do 

 com atribuição de 0 pontos. À 

o jogador é imediatamente excluido da 

por factos não diretamente relacionados com 

 

estão sujeitas a eventuais sanções, em 

com telemóveis ou equiparáveis mas os mesmos terão de 

que não desprestigie a modalidade de 

à Organização de Prova. Das decisões da Organização 

ao participarem neste torneio abdicam do seu direito à imagem, direito consagrado no Código 

promoção da modalidade do xadrez.  

A inscrição e participação presumem a aceitação expressa das disposições contidas no presente regulamento; 

Os casos omissos serão decididos pela Direcção de Prova tendo em conta os Regulamentos da FPX e da 
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B. 

 

Condições Logísticas

Oferta Hoteleira: Existem preços especiais para os 

deverá contactar a Organização da Prova

 

 

Hospedaria Convento de Tibães (local do torneio)

Mosteiro de Tibães, 4700-565 Braga

http://www.hospedariatibaes.com 

 

Situado no Mosteiro de São Martinho de Tibães, este hotel providencia quartos com ar condicionado, casas de banho

privativas e televisões de ecrã plano com canais por satélite.

áreas públicas. 

Cada um dos iluminados quartos da Hospedaria dispõe de uma decoração moderna com pisos em madeira. A casa de

banho inclui um conjunto de produtos de higiene pessoal e um roupão. O aquecim

frios. 

Os hóspedes podem desfrutar de uma 

colorido pátio com jardim. 

Os funcionários podem providenciar o pequeno

aluguer de carros e uma visita guiada ao mostei

Braga fica a cerca de 10 km da Hospedaria Convento de Tibães.

 

 

Hotel da Estação - Braga (Hotel a 6,5 km do local do torneio)

Largo da Estação n.º 13, 4700-223 Braga

http://www.hotelbragaestacao.com 

 

O Hotel da Estação - Braga está situado em frente à Estação Ferroviária de Braga. Dispõe de uma receção aberta 24

horas e fornece acesso Wi-Fi gratuito nas áreas públicas.

Os quartos do Estação são espaçosos e têm mobiliário em madeira. Cada quarto está equi

televisão por satélite e casa de banho privativa. O serviço de quartos encontra

Os hóspedes podem beneficiar do serviço de limpeza a

aluguer de carros e fornecer informações sobre atracões locais.

O Hotel da Estação - Braga fica apenas a 10 minutos a pé dos principais locais e atracões da cidade de Braga,

incluindo a Sé Catedral de Braga e a principal zona comercial.
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Condições Logísticas 

 

 

Existem preços especiais para os participantes no torneio. Para usufruir dos mesmos 

deverá contactar a Organização da Prova. 

Hospedaria Convento de Tibães (local do torneio) 

565 Braga 

Situado no Mosteiro de São Martinho de Tibães, este hotel providencia quartos com ar condicionado, casas de banho

privativas e televisões de ecrã plano com canais por satélite. Apresenta um restaurante e acesso Wi

os iluminados quartos da Hospedaria dispõe de uma decoração moderna com pisos em madeira. A casa de

banho inclui um conjunto de produtos de higiene pessoal e um roupão. O aquecimento está disponível nos meses mais 

Os hóspedes podem desfrutar de uma bebida na área de lounge do Convento, com assentos macios, ou passear pelo

Os funcionários podem providenciar o pequeno-almoço através do serviço de quartos também podem organizar o 

aluguer de carros e uma visita guiada ao mosteiro. 

Braga fica a cerca de 10 km da Hospedaria Convento de Tibães. 

Braga (Hotel a 6,5 km do local do torneio) 

223 Braga 

Braga está situado em frente à Estação Ferroviária de Braga. Dispõe de uma receção aberta 24

Fi gratuito nas áreas públicas. 

Os quartos do Estação são espaçosos e têm mobiliário em madeira. Cada quarto está equi

televisão por satélite e casa de banho privativa. O serviço de quartos encontra-se disponível

Os hóspedes podem beneficiar do serviço de limpeza a seco do hotel. OS funcionários da receção podem ajudar no 

er informações sobre atracões locais. 

Braga fica apenas a 10 minutos a pé dos principais locais e atracões da cidade de Braga,

ncluindo a Sé Catedral de Braga e a principal zona comercial. 
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neio. Para usufruir dos mesmos 

Situado no Mosteiro de São Martinho de Tibães, este hotel providencia quartos com ar condicionado, casas de banho 

Apresenta um restaurante e acesso Wi-Fi gratuito nas 

os iluminados quartos da Hospedaria dispõe de uma decoração moderna com pisos em madeira. A casa de 

ento está disponível nos meses mais 

bebida na área de lounge do Convento, com assentos macios, ou passear pelo 

almoço através do serviço de quartos também podem organizar o 

Braga está situado em frente à Estação Ferroviária de Braga. Dispõe de uma receção aberta 24 

Os quartos do Estação são espaçosos e têm mobiliário em madeira. Cada quarto está equipado com uma secretária, 

se disponível 

seco do hotel. OS funcionários da receção podem ajudar no 

Braga fica apenas a 10 minutos a pé dos principais locais e atracões da cidade de Braga, 
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Oferta Restauração: Poderão e

mesmos deverá contactar a Organização da Prova

 

 

Restaurante L'Eau Vive (local do torneio)
Hospedaria Convento de Tibães 
Mosteiro de Tibães, Rua do Mosteiro, 4700.565 Braga
http://www.hospedariatibaes.com 
Tlf: +351 253 282 420 
Fax: +351 253 282 422 
 

Reservas: 
Tlf: +351 253 282 420 
reservas@hospedariatibaes.com

 
Horário de Funcionamento:
Pequeno-almoço: 08h00 às 10h00
Almoço: 12h30 às 14h30 
Jantar: 19h30 às 22h00 
Descanso Semanal: 
Segunda-feira 

 

“Nos seus jardins murados, os monges cultivavam ervas medicinais; num dado momento

ocorreu-lhes a ideia de adicionar algumas ervas à aguardente, inventando assim o licor beneditino. Pode parecer 

estranha esta associação da vida monástica com o luxo das bebidas alcoólicas, mas o vinho foi sempre uma bebida 

permitida aos Beneditinos. Ligava bem com as suas refeições simples, constituídas essencialmente por pão, ovos, 

queijo e peixe. Embora a carne fosse proibida nos prim

alimentos consumidos aves de capoeira e de caça, uma vez que o fundador não as mencionara expressamente entre 

as vitualhas proibidas. Em todas as refeições, porém, reinava o silêncio. Deste modo

severa sob muitos aspetos, conseguiu atingir um certo equilíbrio entre a ascese e o comprazimento.”

 

 

Churrasqueira Martins (500mt do local)
Rua do Mosteiro 27, 4700-565 Mire de Tibães
http://churrasqueiramartins.com.pt/pt
Tlf: +351 253 622 587 
 

Descanso Semanal: 
Segunda-feira 

 

A Churrasqueira Martins situa-se na cidade de Braga e prima pela Gastronomia regional servida num ambiente agradável 
e com inconfundível serviço. 
Um espaço de referência na cidade para os 
preparados na hora, ao almoço e ao jantar.
Entre, sente-se num ambiente de bom gosto e aprecie uma agradável refeição, acompanhado de um atendimento 
acolhedor e atencioso, característico
Na Churrasqueira Martins encontra um espaço onde pode fazer das refeições uma maneira de encontro entre amigos.
Só assim sem pressas. Comendo connosco e bebendo um pouco do bom vinho português

 
 
 

REGULAMENTO PARTICULAR DA PROVA

Poderão existir preços especiais para os participantes no to

mesmos deverá contactar a Organização da Prova. 

Restaurante L'Eau Vive (local do torneio) 

Mosteiro de Tibães, Rua do Mosteiro, 4700.565 Braga 

reservas@hospedariatibaes.com 

Horário de Funcionamento: 
almoço: 08h00 às 10h00 

“Nos seus jardins murados, os monges cultivavam ervas medicinais; num dado momento

lhes a ideia de adicionar algumas ervas à aguardente, inventando assim o licor beneditino. Pode parecer 

ão da vida monástica com o luxo das bebidas alcoólicas, mas o vinho foi sempre uma bebida 

permitida aos Beneditinos. Ligava bem com as suas refeições simples, constituídas essencialmente por pão, ovos, 

queijo e peixe. Embora a carne fosse proibida nos primeiros séculos, posteriormente algumas abadias adicionaram aos 

alimentos consumidos aves de capoeira e de caça, uma vez que o fundador não as mencionara expressamente entre 

as vitualhas proibidas. Em todas as refeições, porém, reinava o silêncio. Deste modo, a Regra de S. Bento, posto que 

severa sob muitos aspetos, conseguiu atingir um certo equilíbrio entre a ascese e o comprazimento.”

Churrasqueira Martins (500mt do local) 
565 Mire de Tibães  

t 

se na cidade de Braga e prima pela Gastronomia regional servida num ambiente agradável 

Um espaço de referência na cidade para os apreciadores de grelhados na brasa. Tem os mais apetecíveis grelhados 
preparados na hora, ao almoço e ao jantar. 

se num ambiente de bom gosto e aprecie uma agradável refeição, acompanhado de um atendimento 
acolhedor e atencioso, característicos da casa. 
Na Churrasqueira Martins encontra um espaço onde pode fazer das refeições uma maneira de encontro entre amigos.
Só assim sem pressas. Comendo connosco e bebendo um pouco do bom vinho português
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ços especiais para os participantes no torneio. Para usufruir dos 

“Nos seus jardins murados, os monges cultivavam ervas medicinais; num dado momento— ninguém sabe quando —, 

lhes a ideia de adicionar algumas ervas à aguardente, inventando assim o licor beneditino. Pode parecer 

ão da vida monástica com o luxo das bebidas alcoólicas, mas o vinho foi sempre uma bebida 

permitida aos Beneditinos. Ligava bem com as suas refeições simples, constituídas essencialmente por pão, ovos, 

eiros séculos, posteriormente algumas abadias adicionaram aos 

alimentos consumidos aves de capoeira e de caça, uma vez que o fundador não as mencionara expressamente entre 

, a Regra de S. Bento, posto que 

severa sob muitos aspetos, conseguiu atingir um certo equilíbrio entre a ascese e o comprazimento.” 

se na cidade de Braga e prima pela Gastronomia regional servida num ambiente agradável 

apreciadores de grelhados na brasa. Tem os mais apetecíveis grelhados 

se num ambiente de bom gosto e aprecie uma agradável refeição, acompanhado de um atendimento 

Na Churrasqueira Martins encontra um espaço onde pode fazer das refeições uma maneira de encontro entre amigos. 
Só assim sem pressas. Comendo connosco e bebendo um pouco do bom vinho português. 
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Oferta transportes: Poderão existir
mesmos deverá contactar a Organização da Prova
 

COORDENADAS GPS: 41º 33’ 28’’ N / 08º 28’ 43’’ W

 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO PARTICULAR DA PROVA

Poderão existir preços especiais para os participantes no to
mesmos deverá contactar a Organização da Prova. 

Mosteiro São Martinho de Tibães 
 

COORDENADAS GPS: 41º 33’ 28’’ N / 08º 28’ 43’’ W 
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ciais para os participantes no torneio. Para usufruir dos 
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Transportes Próprios: 
 
 
 
 

Se vem pela A3 
(de Valença ou Porto) 

Se vem pela A11 
(de Guimarães) 

Se vem pela A28 
(de Viana do Castelo ou Porto)

Se vem pela E. N. 201 
(de Ponte de Lima) 

 
Se vem pela E. N. 101 

 
(de Monção, Arcos de 

Valdevez, Ponte da Barca, Vila 
Verde, Amares e Terras de 

Bouro) 
 

Se vem do centro da cidade de 
Braga 

Alínea a) 

Alínea b) 

 
 

 
 
 
 

REGULAMENTO PARTICULAR DA PROVA

Transportes Próprios: Como chegar ao Mosteiro de São Martinho de Tibães.

Deverá sair no nó de Martim/Cabreiros e seguir as indicações da alínea a).

Deverá sair em Braga, seguir no sentido Braga/Norte/Estádio. 
no primeiro corte à direita. Chegando ao entroncamento, virar à esquerda e 
seguir as placas Mosteiro de Tibães/Mire de Tibães.
 
Em alternativa poderá seguir as indicações da alínea b).

(de Viana do Castelo ou Porto) 

Deverá sair no nó da Apúlia e entrar na A11, em direção a Braga. Depois 
deverá sair no nó de Martim/Cabreiros e seguir as indicações fornecidas na 
alínea a). 
 
> De automóvel – deverá passar pela ponte d
ponte irá encontrar, a cerca de 1Km, um corte à 
que indica para o mosteiro. 
Deverá seguir sempre essa estrada (cerca de 3 Km) até encontrar uma rotunda, 
esta já situada na freguesia de Mire de Tibães. Segu
m, até chegar ao terreiro do mosteiro. 
 
> De autocarro – deverá seguir até á cidade de Braga e seguir as indicações 
da alínea b). 

Valdevez, Ponte da Barca, Vila 

Deverá seguir na direção de Braga e passar a Ponte do Bico. Após a ponte irá 
encontrar uma rotunda com a indicação para o mosteiro. Na rotunda vira à 
direita, segue sempre essa estrada (cerca de 3 Km) até encontrar um 
entroncamento. Aí vira à esquerda e anda cerca de 1 Km até encontrar um corte 
à direita onde existe outra placa que indica para o mosteiro. Deverá seguir 
sempre essa estrada (aproximadamente 3 Km) até encontrar uma rotunda, esta 
já situada na freguesia de Mire de Tibães. Segue em 
chegar ao terreiro do mosteiro. 

Se vem do centro da cidade de 
Deverá seguir as indicações da alínea b) 

- Após as portagens, terá acesso à estrada nacional 
103). 
- Vira à direita, no sentido de Barcelos e anda cerca de 2 Km até encontrar uns 
semáforos junto de uma igreja que se situa do lado direito da estrada.
- Nos semáforos vira à direita para a E. N 205-4, seguindo a indicação Mosteiro 
de Tibães. Anda aproximadamente 7 km até chegar a Mire
encontrará uma rotunda, vira à direita e segue sempre em frente cerca de 700 
mts. 
 
- Seguir as indicações para a estação de caminhos
- Junto à estação, deverá seguir na direção de Ponte de Lima. Anda 
aproximadamente 2 Km até chegar à freguesia de Real, onde existe uma placa 
com a indicação do Mosteiro de Tibães. 
- Deverá seguir aproximadamente 5 km pela estrada E.N 205
uma rotunda, já situada na freguesia de Mire de Tibães. Ao chegar à rotunda 
vira à esquerda e segue sempre em frente, cerca de 700 mts, até chegar ao 
Mosteiro de Tibães.  
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artinho de Tibães. 

Deverá sair no nó de Martim/Cabreiros e seguir as indicações da alínea a). 

Deverá sair em Braga, seguir no sentido Braga/Norte/Estádio. Após o túnel, sair 
no primeiro corte à direita. Chegando ao entroncamento, virar à esquerda e 
seguir as placas Mosteiro de Tibães/Mire de Tibães. 

Em alternativa poderá seguir as indicações da alínea b). 
Deverá sair no nó da Apúlia e entrar na A11, em direção a Braga. Depois 
deverá sair no nó de Martim/Cabreiros e seguir as indicações fornecidas na 

deverá passar pela ponte de Prado. Depois de passar a 
rar, a cerca de 1Km, um corte à direita onde existe uma placa 

ssa estrada (cerca de 3 Km) até encontrar uma rotunda, 
Tibães. Segue em frente cerca de 700 

deverá seguir até á cidade de Braga e seguir as indicações 

Deverá seguir na direção de Braga e passar a Ponte do Bico. Após a ponte irá 
encontrar uma rotunda com a indicação para o mosteiro. Na rotunda vira à 
direita, segue sempre essa estrada (cerca de 3 Km) até encontrar um 

esquerda e anda cerca de 1 Km até encontrar um corte 
à direita onde existe outra placa que indica para o mosteiro. Deverá seguir 
sempre essa estrada (aproximadamente 3 Km) até encontrar uma rotunda, esta 
já situada na freguesia de Mire de Tibães. Segue em frente cerca de 700 m, até 

Após as portagens, terá acesso à estrada nacional Braga-Barcelos (E.N. 

de Barcelos e anda cerca de 2 Km até encontrar uns 
semáforos junto de uma igreja que se situa do lado direito da estrada. 

4, seguindo a indicação Mosteiro 
de Tibães. Anda aproximadamente 7 km até chegar a Mire de Tibães, onde 
encontrará uma rotunda, vira à direita e segue sempre em frente cerca de 700 

Seguir as indicações para a estação de caminhos-de-ferro. 
Junto à estação, deverá seguir na direção de Ponte de Lima. Anda 

Km até chegar à freguesia de Real, onde existe uma placa 

Deverá seguir aproximadamente 5 km pela estrada E.N 205-4 até encontrar 
uma rotunda, já situada na freguesia de Mire de Tibães. Ao chegar à rotunda 

uerda e segue sempre em frente, cerca de 700 mts, até chegar ao 
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Transportes públicos:
mesmos deverá contactar a Organização da Prova
 
 
 
 
Autocarros da TUB/EM – direção
http://www.tub.pt 
 

Horários Dias úteis 

Horários Dias Sábado 

Horários Dias Domingo e feriados

 
 
 

Táxis: 
 

Largo da Estação Caminhos de Ferro em Braga
 
ou 
 

Largo da Estação de Camionetas em Braga
 

 
 

Vindo do Porto: 

 

Chegada de avião ao Porto: O aeroporto mais 

km de distância. O autocarro número 56 leva

também, o Aerobus, um autocarro expresso que o leva diretamente do aeroporto até

minutos), sem paragens desnecessárias. Este serviço funciona durante toda a semana das 7h às 19h.

alternativa tem, por 8 € ligação direta do Aeroporto Sá Carneiro à Central de Camionagem de Braga através do 

Bus. 

 

ANA - Aeroportos de Portugal 

 

Do centro do Porto há várias possibilidades para chegar a Braga:

  

REGULAMENTO PARTICULAR DA PROVA

Transportes públicos: Poderão existir preços especiais para os participantes no to
mesmos deverá contactar a Organização da Prova. 

direção Mire de Tibães 

 
Linha 50 

 
Sair em: Mosteiro de Tibães/Cruzeiro

Linha 90 

Sair em: São Martinho de Tibães (cruzamento) / Mosteiro de 
Tibães* 
*Mosteiro de Tibães situa-se a cerca de 800 mts (subida 
acentuada) 

Linha 90 

Sair em: São Martinho de Tibães (cruzamento) / Mosteiro de 
Tibães* 
*Mosteiro de Tibães situa-se a cerca de 800 mts (subida 
acentuada) 

feriados Linha 90 

Sair em: São Martinho de Tibães (cruzamento) / Mosteiro de 
Tibães* 
*Mosteiro de Tibães situa-se a cerca de 800 mts (subida 
acentuada) 

Largo da Estação Caminhos de Ferro em Braga 

Largo da Estação de Camionetas em Braga 

Braga Táxis 
Telefone: 253 253 253
Fax: 253 611 992 
http://www.bragataxis.pt
Largo da Estação, 4700
 
Taxis Andique 
Telefone: 253 253 535 / 253 260 600
http://www.taxisbraga.pt
 

O aeroporto mais próximo de Braga é o aeroporto Sá Carneiro no Porto, a cerca de 50 

km de distância. O autocarro número 56 leva-o do aeroporto até ao centro do Porto (de 20 em 20 minutos). Há, 

também, o Aerobus, um autocarro expresso que o leva diretamente do aeroporto até ao centro do Porto (de 30 em 30 

minutos), sem paragens desnecessárias. Este serviço funciona durante toda a semana das 7h às 19h.

ão direta do Aeroporto Sá Carneiro à Central de Camionagem de Braga através do 

Do centro do Porto há várias possibilidades para chegar a Braga: 
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preços especiais para os participantes no torneio. Para usufruir dos 

Mosteiro de Tibães/Cruzeiro 

São Martinho de Tibães (cruzamento) / Mosteiro de 

se a cerca de 800 mts (subida 

São Martinho de Tibães (cruzamento) / Mosteiro de 

se a cerca de 800 mts (subida 

São Martinho de Tibães (cruzamento) / Mosteiro de 

se a cerca de 800 mts (subida 

Telefone: 253 253 253 

http://www.bragataxis.pt 
Largo da Estação, 4700-223 Braga 

Telefone: 253 253 535 / 253 260 600 
http://www.taxisbraga.pt 

próximo de Braga é o aeroporto Sá Carneiro no Porto, a cerca de 50 

o do aeroporto até ao centro do Porto (de 20 em 20 minutos). Há, 

ao centro do Porto (de 30 em 30 

minutos), sem paragens desnecessárias. Este serviço funciona durante toda a semana das 7h às 19h. Ou em 

ão direta do Aeroporto Sá Carneiro à Central de Camionagem de Braga através do Get 
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� De autocarro: Do centro do Porto pode apanhar um autocarro 

está localizada a Central de Camionetas para Braga.

• Rede expressos 

• Renex 

  

� De comboio: Caminhos de Portugal

 

 Estação de Campanhã 

Largo da Estação 

4300-173 Porto 

 

Estação de S. Bento 

Praça Almeida Garrett 

4000-069 Porto 

 

Ao chegar a Braga utilize os Transportes Urbanos de Braga, que têm como objetivo principal a prestação do serviço de 

transporte urbano de passageiros, na área do concelho. Este é o operador de referência junto da estação de Braga. 

Assegura ligação ao centro da cidade, ao Hospital, à Universidade, entre outros polos de atração.

 

Transportes Urbanos de Braga 

  

De táxi: Se desejar efetuar o percurso de táxi, a viagem desde o a

preço é, aproximadamente 50€ / 55€.

 

Vindo de Lisboa: 

 

Chegada de avião a Lisboa: O aeroporto da Portela fica a cerca de

ANA - Aeroportos de Portugal  

 

De Lisboa há várias possibilidades para chegar a Braga:

  

� De autocarro: A Estação do Oriente é o fulcro de toda a rede de transportes públicos que serve a zona 

oriental de Lisboa, articulando o metro, o comboio, autocarros, táxis. Para os passageiros de avião, existe a 

possibilidade de efetuar previamente o check

 

Av. D. João II, Lote 1.15 

1990-233 Lisboa 

Tel.: 21 891 82 22 

Fax: 21 891 82 23 

 

• Rede expressos 

• Renex 

REGULAMENTO PARTICULAR DA PROVA

Do centro do Porto pode apanhar um autocarro para Braga na Rua Alfredo Magalhães, onde 

está localizada a Central de Camionetas para Braga. 

Caminhos de Portugal 

Ao chegar a Braga utilize os Transportes Urbanos de Braga, que têm como objetivo principal a prestação do serviço de 

transporte urbano de passageiros, na área do concelho. Este é o operador de referência junto da estação de Braga. 

Assegura ligação ao centro da cidade, ao Hospital, à Universidade, entre outros polos de atração.

Se desejar efetuar o percurso de táxi, a viagem desde o aeroporto demora cerca de 40 min

€ / 55€. 

O aeroporto da Portela fica a cerca de 370 km de distância de Braga.

De Lisboa há várias possibilidades para chegar a Braga: 

A Estação do Oriente é o fulcro de toda a rede de transportes públicos que serve a zona 

oriental de Lisboa, articulando o metro, o comboio, autocarros, táxis. Para os passageiros de avião, existe a 

possibilidade de efetuar previamente o check-in. 
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para Braga na Rua Alfredo Magalhães, onde 

Ao chegar a Braga utilize os Transportes Urbanos de Braga, que têm como objetivo principal a prestação do serviço de 

transporte urbano de passageiros, na área do concelho. Este é o operador de referência junto da estação de Braga. 

Assegura ligação ao centro da cidade, ao Hospital, à Universidade, entre outros polos de atração. 

eroporto demora cerca de 40 min até Braga, e o 

km de distância de Braga. 

A Estação do Oriente é o fulcro de toda a rede de transportes públicos que serve a zona 

oriental de Lisboa, articulando o metro, o comboio, autocarros, táxis. Para os passageiros de avião, existe a 
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� De comboio: Caminhos de Portugal

 

Estação Santa Apolónia

Morada: Av. Infante D. Henrique

Lisboa 

 

Estação do Oriente

Ed. Gare do Oriente, piso 1 

1990 - 233 Lisboa 

 

 

 

Vindo de Espanha: 

� De carro: 

  

Madrid 

Vá pela AP-6 e A-52 até à saída 160. Desde aqui até Braga são 145 km.

 

Galícia 

Vá pela AP-9 e continue pela A3 em Portugal.
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Caminhos de Portugal 

Estação Santa Apolónia 

Morada: Av. Infante D. Henrique 

Estação do Oriente 

Ed. Gare do Oriente, piso 1 - Av. D. João II 

 

52 até à saída 160. Desde aqui até Braga são 145 km. 

9 e continue pela A3 em Portugal. 

 

 

        

FIM 
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