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A CBME
A Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME) é uma associação sem fins lucrativos estabelecida como entidade
nacional de administração do desporto de montanhismo e escalada em todas as suas manifestações que possui caráter desportivo,
ambiental e cultural. A CBME está inscrita no Ministério dos Esportes e é filiada à União Internacional de Associações de Alpinismo
(UIAA, sigla em inglês).
No âmbito esportivo, tem como objetivos a organização, homologação, apoio, promoção, realização de campeonatos de escalada,
montanhismo e caminhada, além da regulamentação de cursos de montanhismo e escalada e qualificação de profissionais de escalada
e montanhismo. No âmbito ambiental, a CBME visa organizar, incentivar, promover e apoiar ações e atividades de acesso, manejo e
proteção de áreas naturais, incluindo ações para promover o acesso e a visitação responsável dessas áreas. Finalmente, no âmbito
cultural, a CBME trabalha para organizar, promover e apoiar atividades e eventos culturais que abordem a história e tradições do
montanhismo e cultura de montanha.
Criada aos quinze de julho de 2004, a CBME é composta por cinco federações estaduais (Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e São Paulo), duas associações estaduais (Espírito Santo, Paraíba) e uma associação regional (Planalto Central).

Premiação Mosquetão de Ouro
Relatório - 2019
1. O Conceito
Inspirando-se no prêmio Piolets d'Or, a Confederação Brasileira de
Montanhismo e Escalada (CBME) lançou o prêmio Mosquetão de Ouro em
2015. Essa premiação visa celebrar a paixão, o espírito e os valores, bem
como os feitos de atletas e pessoas do montanhismo brasileiro.
O prêmio objetiva incentivar o estilo ético e limpo de ascensões e conquistas
de montanhas, trilhas de montanhismo e vias de escalada. Inovação,
experiência, respeito e feitos atléticos serão considerados no processo de
premiação.
Serão premiados atletas e personalidades, em diversas áreas de atuação do
montanhismo, que estão empenhados em engrandecer o esporte,
explorando os limites do possível em suas respectivas áreas de atuação e
ajudando a aperfeiçoar as organizações do montanhismo.
O Mosquetão de Ouro é tanto uma celebração de experiências extraordinárias, feitos atléticos, rico em emoção,
realizados um ambiente ético e em prol da comunidade montanhista.

2. Categorias
O objetivo específico do Mosquetão de Ouro é envolver a comunidade em um debate e premiação das pessoas e
instituições que mais se destacaram no montanhismo brasileiro no último ano (com exceção da última
categoria), seja com feitos atléticos ou para o aprimoramento da organização do montanhismo.
O Mosquetão de Ouro está dividido em seis categorias:

a) Montanhismo – incluindo trilhas, travessias e alta montanha, realizado de 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2018. Essa categoria privilegia os valores básicos do montanhismo, como a
autonomia, o comprometimento e a responsabilidade e o respeito com o ambiente de montanha
e a cultura local. Não serão consideradas excursões de caráter marcantemente comercial, onde
são utilizados guias e pesadas estruturas de apoio o alcance dos objetivos.
b) Escalada - incluindo a escalada de aventura, realizada em livre e artificial, em rocha, mista ou
gelo, big wall e conquistas, realizadas entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Essa
categoria privilegia o comprometimento, a autonomia, a preparação técnica e psicológica
envolvidos no jogo da escalada de parede.
c) Escalada Esportiva - incluindo a solução de problemas de boulder, psicobloc e encadenamento de
vias esportivas, realizadas de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Essa categoria privilegia
sobretudo a superação de problemas de alta dificuldade técnica, podendo envolver os
componentes psicológicos de um highball e um psicobloc.
d) Montanhismo e Sociedade – Premia pessoas cujas ações ajudaram a preservar os valores do
montanhismo, bem como o seu desenvolvimento e organização. Essa categoria busca privilegiar
as ações de caráter nacional, regional ou estadual. Pode ser conferida a pessoas, instituições,
gestores de Unidades de Conservação, entre outros, desde que estejam ativas entre o período de
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

e) Montanhismo e Ação Local – premia pessoas e instituições que realização importantes ações, de
caráter local, para o desenvolvimento do montanhismo ou para a conservação ou recuperação de
áreas de montanhas.
f)

Vida na Montanha – Premia montanhistas pelo conjunto da sua obra, suas realizações e
dedicação ao montanhismo.

3. Critérios para pré-seleção
A indicação foi feita pelo público através de
formulário online, onde foram preenchidas as
informações solicitadas para a candidatura.
A Comissão do Mosquetão de Ouro é
responsável por receber as indicações, verificar
sua adequação em relação à categoria e ao feito
e fazer uma pré-seleção. As indicações foram
analisadas pela comissão, para avaliar o
atendimento aos requisitos. Três nomes por
categoria foram selecionados pela Comissão
para concorrer à premiação do ano.
Os critérios de seleção, aplicáveis a cada
categoria, considerarão diferentes aspectos que
incluem, mas não são limitados a:
• Feito para o esporte
• Estilo da ascensão
• Espírito de exploração
• Nível de comprometimento e autossuficiência da expedição
• Participação do montanhista (guia / participante)
• Nível técnico exigido
• Nível de risco
• Respeito ao meio ambiente
• Respeito à comunidade local e a outros montanhistas

4. Cronograma
Abertura do formulário para indicação pública: 18 de fevereiro de 2019
Encerramento das indicações do público: 25 de março de 2019
Análise da comissão: 26 de março a 14 de abril de 2019
Votação pública: 17 a 25 de abril de 2019
Cerimônia de premiação: 27 de abril de 2019 no Rio nas Montanhas

5. Comissão Mosquetão de Ouro 2019
Delson de Queiroz (Coordenação) – RJ
Eliseu Frechou – SP
Flavio Daflon – RJ
Irivan Burda – PR
Pedro Leite – MG

Julio Pimentel – CE
Silverio Nery – SP
Caio Gomes – RJ
Fernando Abdala – SP

6. Indicados em 2019
a)

Montanhismo
Marcelo Motta Delvaux - Nova rota de dificuldade na face sul do Nevado Huayllaco (5460 m), na
Cordilheira Blanca, Peru.
• Marcos Costa e Vinicius Todero - Expedição à Groelândia, onde escalou o Ulamertorsuaq (Ula), pela via
Moby Dick em 22h, liberando enfiadas de até 5.13a (9a) em 18 enfiadas a partir do bivaque.
• Maximo Kausch - Fez o cume do Huascarán Sul e Huascarán Norte na temporada de 2018, completando
as 10 montanhas mais altas dos Andes
•

b)

c)

Escalada
• Edemilson Padilha, Willian Lacerda, Valdesir Machado e Gabriel Tarso - Travessia King Kong – 5 dias que
incluíram 3 complexas vias de escalada da Serra do Mar Paranaense, todas de difícil acesso.
• Igor Mesquita - Realizou 9 escaladas no estilo BigWall (D5/D6) no Brasil, totalizando 23 noites entre
bivaques, platores, redes e portaledge.
• Sérgio Tartari e Alexandre Portela - Ao longo do ano de 2018, abriram diversas vias de parede na região
do Parque Estadual dos Três Picos de elevado grau técnico.
Escalada Esportiva
Felipe Camargo - Encadenou a via Gancho Perfecto 9a+ (FR), um 12a (BR), Margaleff, Espanha, em
29/11/2018.
• Lucas Marques - Segundo 9a francês ou 11c por um atleta brasileiro com a via Estado Crítico 9a, Siurana,
Catalunia, Espanha, em 22/12/2018.
• Nina Quintanilha - Cadena das vias Sigarrets e Barra Pesada de 10a, na Barrinha, Rio de Janeiro, em
2018.
•

d)

Montanhismo e Sociedade
• CEB - Centro Excursionista Brasileiro
• Felipe Edney
• Jovem Montanhista

•
•
•

Montanhismo e Ação Local
Clube Excursionista Light, pelo Papo de Montanha
Cosmo
Seu Tico

•
•
•

Vida nas Montanhas
Tadeusz e Cyonira Hollup
Waldemar Buecken (Gavião)
Waldemar Niclevicz

e)

f)

7. Vencedores 2019
a) Montanhismo

Marcos Costa e Vinicius Todero
Expedição à Groelandia, onde escalou o Ulamertorsuaq (Ula), pela via
Moby Dick em 22h, liberando enfiadas de até 5.13a (9a) em 18 enfiadas a
partir do bivaque. e, abriu uma via Quajanaq, uma via de 1.000 m, 28
enfiadas, com lances de 8c/9a.

b) Escalada

Edemilson Padilha, Willian Lacerda, Valdesir Machado e Gabriel Tarso
Travessia King Kong – 5 dias que incluíram 3 complexas vias de escalada da
Serra do Mar Paranaense, todas de difícil acesso. A equipe “linkou” as vias: 3
Chapas (7a E3, 380 m), via Musguenta (7a A2 E3, 420 m) e a via Deus e o
Diabo (8a A1 E3, 800 m), com cume de três montanhas Ibitirati, Ferraria, Pico
Paraná, que estão separadas por grandes vales. (descida de vales que por si
só poderiam ser aventuras únicas). As vias em questão já eram famosas por
poucas repetições, justamente pelo esforço empregado e alto grau técnico,
fazer o link de todas elas então… é um passo bem mais adiante!

c) Escalada Esportiva

Nina Quintanilha
Cadena das vias Sigarrets e Barra Pesada de 10a, na Barrinha, Rio de Janeiro,
em 2018.

d) Montanhismo e Sociedade

CEB - Centro Excursionista Brasileiro
O Centro Excursionista Brasileiro foi fundado há 100 anos em 01/11/1919, sendo o
maior e mais antigo clube de montanhismo do Brasil ainda em atividade, e um dos
mais antigos da América do Sul. Hoje, seu quadro de associados é composto por
mais de 400 sócios ativos, atuantes em caminhadas, escaladas e demais atividades
de montanha. Dentre as mais de 300 conquistas realizadas pelos Guias e
associados do CEB, pode-se citar: Raid Pedestre Rio Petrópolis em 2 dias
03/05/1919; Pico da Glória ou do Glória; Pico do Escalavrado; Travessia Petrópolis
Teresópolis; Primeira repetição do Dedo de Deus 08/03/1931; Caminho das
Maravilhas; Coroa do Frade (primeira agulha); Pico da Cabeça de Peixe; Pico da
Agulha do Diabo; Agulha do Itacolomi; Pico do Frade de Angra; Paredão Marumbí;
Pedra do Picú; Pedra Azul – ES; Pico da Tijuca Via Costão; Pico Maior do Vale dos
Frades; Fissura São João; e Grande Leste (Polegar do Dedo de Deus). As atividades
do CEB permitiram que milhares de participantes conhecessem diversas
montanhas, paredes de escalada e cumes mais significativos do Brasil. Dentre os
nomes mais destacados que fazem ou fizeram parte dos seus quadros podemos
mencionar (com sério risco de ser omissos de muitos nomes): Armindo Martins;
Emmerico Ungar; Richard Willy Brackman; Henrique Leser; Fritz Reuter; Ivo Preira;
Ary Ramos; Haroldo Penna; Rosa Lifchitz; Hugo Blume; Almy Ulissea; Raul Fioratti;
Giuseppe Toselli ; Günter Buchheister; Ulisses Braga; Luzia Caracciolo; Carlos Costa
Leite; Luiz Arnaud; Mario Arnaud; Raimundo Minchetti; Antonio Candido Dias;
André Ilha; e Francesco Berardi. O CEB possui o maior acervo histórico imagético,
impresso e vivo sobre a prática do montanhismo no país. Em seu acervo impresso
estão reunidos livros, fotografias, relatórios, boletins, dentre outros, reunidos ao
longo dos últimos 100 anos, e um precioso acervo vivo, através da memória dos
seus veteranos e associados.

e) Montanhismo e Ação Local

Cosmo
O COSMO, Corpo de Socorro em Montanha, criado em 1996, é uma associação
civil sem fins lucrativos. Formada por montanhistas voluntários que prestam
serviços de prevenção de acidentes, resgate de acidentados, busca de perdidos,
manutenção e conservação de trilhas e vias de escalada, além de ministrar cursos
de capacitação e formação de grupos voluntários de busca e salvamento – GVBS.
Sua área de atuação compreende o Parque Estadual Marumbi e área de entorno,
na Serra do Mar paranaense. Após uma interrupção de 7 anos, em 2018, o COSMO
volta atuar no Parque Marumbi, com as atividades de plantões voluntários
preventivos, na questão de manejo de trilhas, prevenção de acidentes e resgates
em auxílio ao Corpo de Bombeiros. Em 2018, o COSMO ainda realizou cursos
voluntários de capacitação médica para equipes do Corpo de Bombeiros do
Paraná e organizou e realizou o Curso para Voluntários (depois de 10 anos do
último) que culminaria com aproximadamente 20 novos integrantes na equipe
técnica que agora estará com cerca de 50 integrantes. Como resposta ao aumento
dos acidentes na natureza, o COSMO criou uma “Campanha de prevenção de
acidentes na natureza”, com sete dicas básicas, a campanha foi veiculada de
maneira muito grande localmente mas também alcançou, via redes sociais de
internet, uma grande repercussão no país, principalmente entre usuários,
montanhistas, excursionistas. Também foi criado o Instagram COSMO
@cosmomarumbi, com objetivo de disseminar práticas mais seguras na
montanha, o qual em poucas semanas já havia superado os 800 seguidores. Neste
sentido, 2018 torna-se um importante marco para o COSMO e tudo que está
relacionado a ele, seja na difusão dos conhecimentos adquiridos em mais de 20

anos de atuação, sejam nas ações voluntárias prestadas ao Parque Marumbi, com
relação ao manejo de trilhas, prevenção de acidentes e primeiro atendimento em
situações de emergências e principalmente no seu fortalecimento institucional.
f) Vida na Montanha

Tadeusz e Cyonira Hollup
Mais de 70 anos de contribuição para a história do montanhismo, com conquista de
inúmeras vias. Foram decisivos para a manutenção do Clube Excursionista Carioca
nos piores momentos de sua história, inclusive mantendo o clube financeiramente.
Pioneiros do montanhismo brasileiro, com diversas conquistas de vias clássicas da
nossa cidade, como também sempre mostrou um amor incondicional pela vida na
montanha. Algumas de suas conquistas: Ch. Galloti, Agulha George Guarishi, Pr.
Secundo Costa Neto. Tadeusz faleceu em 2018.

8. Resultado da Votação
Total de votos público: 7,954
a) Montanhismo

•
•
•

Voto Popular - Total de votos: 1.259: Marcelo Motta Delvaux (273) Marcos Costa e Vinicius Todero
(417); Maximo Kausch (569)
Voto CBME: Marcos Costa e Vinicius Todero
Voto Comissão: Marcos Costa e Vinicius Todero

b) Escalada

•
•
•

Voto Popular: Total de votos: 1.174 - Edemilson Padilha, Willian Lacerda, Valdesir Machado e
Gabriel Tarso (503); Igor Mesquita (229); Sérgio Tartari e Alexandre Portela (442)
Voto CBME: Edemilson Padilha, Willian Lacerda, Valdesir Machado e Gabriel Tarso
Voto Comissão: Sérgio Tartari e Alexandre Portela

c) Escalada Esportiva

•
•
•

Voto Popular - Total de votos: 933 - Felipe Camargo (273); Lucas Marques (142); Nina Quintanilha
(518)
Voto CBME: Nina Quintanilha
Voto Comissão: Felipe Camargo

d) Montanhismo e Sociedade

•
•
•

Voto Popular: Total de votos: 1.558 - CEB - Centro Excursionista Brasileiro (497); Felipe Edney (380);
Jovem Montanhista (681)
Voto CBME: CEB - Centro Excursionista Brasileiro
Voto Comissão: CEB - Centro Excursionista Brasileiro

e) Montanhismo e Ação Local

•
•
•

Voto Popular: Total de votos: 2,121 - Clube Excursionista Light, pelo Papo de Montanha (195);
Cosmo (579); Seu Tico (1,347)
Voto CBME: Cosmo
Voto Comissão: Cosmo

f) Vida nas Montanhas

•
•
•

Voto Popular: Total de votos: 909 - Tadeusz e Cyonira Hollup (242); Waldemar Buecken (Gavião)
(321); Waldemar Niclevicz (346)
Voto CBME: Waldemar Buecken (Gavião)
Voto Comissão: Tadeusz e Cyonira Hollup

9. Cerimônia de Premiação
•
•
•
•

Evento: Rio Nas Montanhas 2019: Clubes: História e Cultura
Local: Praça General Tibúrcio, Urca, Rio de Janeiro – RJ
Data: Sábado, 27/04/2019, 1º dia do evento Rio Nas Montanhas
Espectadores: 400 pessoas (nº estimado)

Apresentação geral: Delson de Queiroz
a) Montanhismo

• Apresentação: Vinicius Araujo, Diretor Financeiro
Femerj
• Recepção do Prêmio: Kika Bradford, Presidente CBME

b) Escalada

• Apresentação: Delson de Queiroz, Diretor Técnico
CBME
• Recepção do Prêmio: Kika Bradford, Presidente
CBME

c) Escalada Esportiva

• Apresentação: Monica Pranzl, Escaladora carioca
• Recepção do Prêmio: Valeska Oliveira, vicepresidente FEMEMG

d) Montanhismo e Sociedade

• Apresentação: Pedro Bugim, Presidente Femerj
• Recepção do Prêmio: Horacio Ragguci, Presidente
CEB

e) Montanhismo e Ação Local

• Apresentação: Rosane Camargo, escaladora carioca
• Recepção do Prêmio: Giselle Saraiva, Presidente
Fememg

f) Vida na Montanha

• Apresentação: André Ilha, escalador carioca
• Recepção do Prêmio: Rodrigo Milone, Presidente
CEC

10. Realização e Organização
Realização: Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada – CBME
Organização: Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro – FEMERJ
Comissão Rio Nas Montanhas 2019: Clubes: História e Cultura

Troféu Mosquetão de Ouro - Designer Karla Paiva; Apoio: Alpen Pass

