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Como são as temperaturas nessa época do ano?
Variáveis e imprevisíveis. Já tivemos edições com temperaturas acima dos 35º 
e abaixo dos 20. Já corremos com chuva, vento forte, trovões e neve. Já fomos 
obrigados a interromper a corrida a alguns participantes ou a mudar o 
percurso porque as condições não ofereciam o conforto e segurança que 
todos merecem. 

Tenho equipamentos obrigatórios?
Sim, existem. Serão indicados no guia do participante.

O percurso está marcado?
Sim. Com fitas de cor laranja e bandeiras. 

Vou andar muitos quilómetros isolado?
Sim. Em algumas partes do percurso o isolamento é total. A sensação de 
isolamento será tanto maior quanto mais pela noite dentro entrarem.
A organização terá equipas com veículos 4×4 ao longo do mesmo para ajudar 
em situações de maior desconforto.

Quantas bases de apoio existem?
Serão em quantidade e qualidade que te permitam ultrapassares o desafio 
com conforto e segurança. 

Que tipo de percurso encontro?
O percurso é essencialmente fora de estrada. Na sua grande maioria é possível 
correr sem grandes problemas. Os trechos técnicos existem e exigem 
cuidados especiais. Há trilhos de pé posto, subidas longas, quase eternas e 
descidas que melhor seriam serem subidas. 

Posso ser assistido no percurso?
Não. O apoio fora das Bases de Apoio (BA) é penalizado com a desclassificação.

Assistência fora das BA só é permitida à organização e para ajuda médica. 

Que tipo de abastecimentos vou encontrar?
Nas Bases de Apoio, BA, a organização providenciará alimentos sólidos e 
líquidos em quantidade e qualidade necessária para repor energias e 
hidratar-se. A organização terá ainda o cuidado de colocar à disposição 
alimentos adequados ao tipo de esforço que está a despender.
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Há abastecimentos durante o percurso?
Sim. No entanto a prova é para se realizar em autossuficiência entre bases de 
apoio. Apoios deliberados fora das bases de apoio não são permitidos e dão 
desclassificação imediata.

Se eu não tiver equipa de apoio posso participar?
Sim. As equipas de apoio não são obrigatórias, mas altamente recomendáveis. 
Apesar do apoio da organização existir o conforto e o ânimo que uma equipa 
de amigos trazem é impagável.

Qual é o tempo máximo de prova?
Depende da distância. Por norma são 8, 12, 26 e 44 horas para os 20, 50, 100 e 
160k. Os Viriatos precisam terminar os 160k num máximo de 34 horas para 
poderem sair para os restantes 40 que lhe darão o título de Viriato. 

Posso dormir fora das bases de apoio?
Não deve. Os descansos fora das bases de apoio exigem cuidados especiais, 
como sair do caminho que na maioria são usados por automóveis. Esses 
descansos deverão ser comunicados à organização.

Tenho de levar pilhas?
Recomendamos que o faça. Traga pilhas para que os seus equipamentos, 
como os faróis funcionem sempre que deles necessitar.

Há barreiras horárias?
As barreiras horárias, entre bases de apoio, serão indicadas no guia do 
participante a enviar dias antes da prova.

O que são Bases de Apoio?
São locais onde todos os participantes podem comer, beber e descansa. São 
locais onde o silêncio e harmonia devem imperar.

O que necessito para participar?
Ter uma condição física adequada e preparada para as dificuldades da prova. 
É necessário, também, não sofrer de perturbações de saúde limitativas à 
prática de desportos de ultra endurance.
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FREQUENTLY-ASKED 
QUESTIONS

What temperatures do we find at this time of year?
Variable and unpredictable. We have had editions with temperatures above 
35º and below 20º. We have run in rain, strong wind, thunder and snow. We 
have had to interrupt the race for some participants or change the course 
because the conditions didn't offer the comfort and safety that everyone 
deserves. 

Do I have mandatory equipment?
Yes, there is. They will be indicated in the participant's guide.

Is the course marked?
Yes, with orange ribbons and flags. 

Will I walk many kilometres isolated?
Yes, in some parts of the route the isolation is total. The feeling of isolation will 
be greater the further into the night you go.
The organization will have teams with 4×4 vehicles along the course to help in 
more uncomfortable situations.

How many support bases are there?
There will be enough to allow you to overcome the challenge comfortably and 
safely. 

What kind of route will I find?
The course is essentially off road. Most of it is possible to run without major 
problems. There are technical sections that require special care. There are 
footpaths, long, almost eternal climbs and descents that would better be 
uphill. 

Can I be assisted on the course?
No. Assistance outside the Support Bases (BA) is penalised with 
disqualification.

Assistance outside the support bases is only allowed for the organization and 
for medical help. 

What kind of supplies will I find?
At the support bases, the organisation will provide solid food and liquids in the 
quantity and quality necessary to replenish your energy and to hydrate you. 
The organization will also take care to provide food that is adequate to the type 
of effort you are spending.
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Are there refreshment points along the course?
Yes. However the race is to be run in self-sufficiency between support bases. 
Deliberate support outside the support bases is not allowed and will lead to 
immediate disqualification.

If I don't have a support team can I participate?
Yes. The support teams are not mandatory, but highly recommended. 
Although the organization support exists the comfort and encouragement 
that a team of friends brings is priceless.

What is the maximum time that I can run?
It depends on the distance. Normally it is 8, 12, 26 and 44 hours for the 20, 50, 
100 and 160k. The Viriatos need to finish the 160k in maximum 34 hours to be 
able to go out for the remaining 40 that will give you the title of Viriato. 

Can I sleep outside the support bases?
You must not. The rests outside the support bases require special care, such as 
getting off the path that are mostly used by cars. These rests should be 
communicated to the organization.

Do I have to take batteries?
We recommend you to do so. Bring batteries so that your equipments, like 
your headlights work whenever you need them.

Are there time barriers?
Time barriers, between support bases, will be indicated in the participant 
guide that will be sent days before the race.

What are the support bases?
They are places where all participants can eat, drink and rest. They are places 
where silence and harmony must reign.

What do I need to participate?
To have an adequate physical condition and be prepared for the difficulties of 
the race. It is also necessary not to suffer from health disorders that limit the 
practice of ultra endurance sports.
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