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A Rail é uma potente bicicleta elétrica de montanha de longo curso
incrivelmente divertida a descer e muito eficaz a subir.

trekbikes.com

DIVERTIDA
INCLUSIVE
A SUBIR

N O V A  R A I L

https://www.trekbikes.com/pt/pt_PT/rail/
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003editorial

história de quem anda de 
bicicleta. De cada um de 
nós. É basicamente nisto 
que queremos basear o 
projeto GoRide: naque-

les momentos em que saímos para uma 
nova aventura em cada volta, passeio, 
prova ou treino. E para os quais temos de 
estar bem preparados: com a bike certa, 
com o equipamento mais recente, com 
a disposição física e a inspiração ideais. 
Isto passa por ajudar-te na prática deste 
fantástico desporto, a estares bem de 
corpo e mente quando chegar essa hora.

A equipa GoRide lutou e esperou muito 

para que este projeto pudesse finalmen-
te ser uma realidade. Somos do old scho-
ol das revistas impressas, dos que ten-
tam levá-las para o digital. Agora, chegou 
o momento de sermos avaliados e colo-
cados à prova... Queremos que sejas o 
nosso “júri”, que nos digas o que estamos 
a fazer bem e mal, que nos indiques o “ca-
minho”. Que nos mostres as histórias que 
vives com a bike e que podemos ajudar 
a contar. Porque desejamos ser capa-
zes de complementar da melhor forma o 
bom trabalho que já se faz nesta área em 
Portugal. Esperamos que gostes e que 
nos dês o teu feedback! 

Nuno Margaça e Jorge D. Lopes

a essência goride
Nasce um projeto repleto de desafios, aventuras, histórias,  

amigos, diversão, esforço... E bicicletas, claro! Vamos a isso? 

a

A forma mais eficaz de ve-
res o que andamos a fazer 

no mundo das bikes, todos os 
dias, com conteúdo exclusivo!

NaS redeS SoCiaiS
 
 

 
  
» Facebook.com/gorideptbikes  
» Instagram.com/gorideproject

No Site Goride.Pt
O complemento perfeito da 
nossa revista digital: um 

portal com atualizações diárias 
e que dá especial atenção aos 
vídeos de bikes que aparecem 
todos os dias na Internet. 

https://www.facebook.com/gorideptbikes
https://www.instagram.com/gorideproject/
https://www.goride.pt/
https://www.instagram.com/gorideproject/
https://www.facebook.com/gorideptbikes
https://www.goride.pt/


Hernani Broco Rodrigo Machado

Só tira férias das funções 
de guia de caminhadas e 

trekking quando o desafio envol-
ve pedalar kms e kms, dias a fio, 
sozinho e em autonomia total. É 
o nosso mestre do bikepacking e 
tem muitas histórias para contar.

Outra verdadeira “máquina” 
do ciclismo, que dispen-

sa apresentações no panorama 
nacional, e para quem o treino 
e a preparação de corpo e men-
te não tem segredos. É o nosso 
treinador de serviço! 

greentrekker.ptfb.com/hernanibrococlinica

fb.com/marcochagas.atleta

colaBoRaM nesta edição...
Cada um à sua maneira, são verdadeiras forças da natureza.  
Podes contar com eles em cada edição da GoRide Magazine!

Paulo Quintans

Experiência nestas andan-
ças das bicicletas não lhe 

falta, é certo, sendo que já lhe 
passaram pelas mãos muitas 
máquinas ao longo do tempo. E 
tem muitas provas internacio-
nais no CV, isso é certo.

Vasco santos

Este homem faz coisas in-
críveis em cima de uma bi-

cicleta... e numa prancha, com 
um kite, com um drone! Se a bike 
for elétrica, então, é a loucura. O 
Vasco é o nosso especialista em 
e-bikes (e em diversão total!).

Marco chagas

É uma honra e um privilé-
gio ter um dos melhores 

ciclistas portugueses de sempre 
como parte desta equipa. Quem 
quiser pedalar para sempre só 
tem de seguir as preciosas dicas 
desta autêntica lenda vida...

contacto geral goride: geral@goride.pt

nuno Granadas

É a correr todos os dias que 
ganha forma para as gran-

des “estiradas” de BTT ao fim de 
semana. Tem olho (muito) crítico 
nas reviews e “perder-se” nos 
conteúdos para o site GoRide.pt 
é o seu passatempo preferido. 

facebook.com/vouateali

004 colaboradores goride

youtube.com/vascomsantos fb.com/paulo.quintans

https://www.youtube.com/vascomsantos
https://www.facebook.com/marcochagas.atleta
https://www.facebook.com/paulo.quintans
https://www.facebook.com/hernanibrococlinica
https://greentrekker.pt/conceito-gt/guias-parceiros-gt/
https://www.facebook.com/vouateali/
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Notícias: os produtos que são novidade!
Destacamos algumas das bicicletas, equipamentos, componentes  
e acessórios lançados recentemente pelas principais marcas do segmento.

Pedalar 1.000 km 
na Islândia?!
Achas pouco? Então fica a saber  
que foi em autonomia total e com  
uma bicicleta que talvez seja mais 
velha do que tu... O Rodrigo con-
ta-nos como tudo se passou. 

Marco Chagas  
em entrevista!
A lenda do ciclismo Marco Chagas 
revela alguns segredos para nos 
ajudar a manter a forma mesmo 
que o passar do tempo nos 
comece a querer “puxar para trás”.

Sugestões para novos conteúdos? Escreve-nos para Geral@GoRide.pt!

78 Hans Rey à procura de 
diabos da Tasmânia?

126 O que comer antes de 
uma prova ou volta?

58 Como preparar  
um granfondo

Aventura Especiais Performance

34

64

90 A arte de restaurar 
bicicletas antigas

106 Os melhores truques  
e dicas para descer

98 Montejunto: paraíso 
para estrada e BTT

006

12

sumário
os artIgos 

eM destaque 
Nesta edIção



Lapierre Prorace sat 9.9 Ltd
Uma das hardtail mais precisas, leves e confortáveis que já testámos...

testado e comprovado! 
Algumas produtos que são novidade 
e que fomos experimentando nas 
últimas semanas. Valem a pena!

specialized turbo 
Vado 6.0 em teste
Demos umas voltas valentes com 
ela por Lisboa e o resultado é bom!

specialized turbo Levo sL expert Carbon
Com 17 kg, esta é uma das e-bikes de BTT mais leves à venda de momento.

3t aero team Force 
Base levada ao limite
Fomos com ela onde costumamos ir 
de BTT e esta gravel não desiludiu.

Manifesto Covid-19!
A equipa GoRide deixa-te um con-
selho importante em relação aos 
cuidados a ter perante a situação.

seleções goride
As nossas sugestões principais 
entre os capacetes e os sistemas 
GPS mais eficazes do momento.

24

68

46

118

110

134

122

007em destaque nesta edição



newsletter 
goride

Subscreve já para receberes 
“material do bom”  
todas as semanas. 

Os melhores artigos em GoRide.pt
O nosso site tem novidades todos os dias, 
conteúdos que achamos capazes de divertir 
o mais exigente dos riders. Com a newsletter 
GoRide recebes os melhores no teu e-mail.

Edições da GoRide Magazine
Sempre que for lançado um novo número 
desta tua nova revista, nós avisamos na hora!

Ofertas e passatempos
Sempre que tivermos algo para oferecer, 
seja no site, na revista ou nas redes sociais, é 
muito provável que receba novidades da nos-
sa parte através da newsletter GoRide! sUBsCreVe!

eM goride.Pt

008 newsletter goride
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https://www.goride.pt/newsletter/
https://www.goride.pt/newsletter/


http://www.ciclocoimbroes.com/
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super atleta
jolanda 

neff



A menina bonita da TFR Cross-country 
estreou uma nova de série de vídeos.

JOLANDALAND!

no seu próprio canal 
de YouTube que Jo-
landa mostra partes do 

seu dia a dia. Os dois primeiros 
episódios já estão disponíveis 
e surpresas não falta, inclusive 
um relato na primeira pessoa 
da queda de dezembro do ano 
passado, que a deixou em mau 
estado... A não perder! 

É 

Jolanda Neff

a super bike?!

Trek  
Supercaliber 9.9

SITE OFICIAL
TREKBIKES.COM/PT

YOUTUBE OFICIAL
JOLANDA NEFF

VÊ TODOS OS VÍDEOS 
EM GORIDE.PT 

INSTAGRAM OFICIAL
JOLANDA NEFF 

a equipa!

Trek TFR 
Cross-country

SITE OFICIAL
RACING.TREKBIKES.COM

http://tecnocycle.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHE5dVpl6u1_yP91M8D-lhA/videos
https://www.goride.pt/tag/jolanda-neff/
https://www.instagram.com/jolandaneff/
http://tecnocycle.com/
https://www.trekbikes.com/pt/pt_PT/bicicletas/bicicletas-de-montanha/bicicletas-de-cross-country-/supercaliber/supercaliber-9-9/p/28518/
https://www.instagram.com/jolandaneff
https://www.youtube.com/channel/UCHE5dVpl6u1_yP91M8D-lhA
https://www.goride.pt/videos-de-jolanda-neff-serie-jolandaland/
https://racing.trekbikes.com/teams/tfr-cross-country
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NOTÍCIAS
6 grandes  
novidades  

em destaque!

12X PARA TODOS?
A Shimano revitaliza por completo o grupo  
Deore com todos os componentes essenciais  

para termos um sistema de 12x mais acessível.

G A M A  S H I M A N O  D E O R E  1 2 X

grande novidade do 
momento nas trans-
missões para BTT: é 

já este verão que chega o con-
junto Shimano Deore de 12x, a 
série M6100, que a marca ga-
rante trazer a esta gama mais 
acessível “o mesmo DNA dos 

A
grupos de montanha de topo 
XTR, Deore XT e SLX”.

Mais do que isso, existe com-
patibilidade total com todos os 
restantes conjuntos referidos, o 
que permite combinar livremen-
te diferentes  produtos e escolher 
o tipo de montagem de acordo 

com as necessidades e  
estilos de cada BTTista. 
A série Deore M6100 é natu-
ralmente composta por pe-
daleiras 30, 32 e 34d, cas-
sete, corrente, manípulos, 
travões e desviador trasei-
ro, na totalidade. 

EM GORIDE.PT:
MAIS NOTÍCIAS 
SHIMANO

SITE OFICIAL
SCVOUGA.PT

1

travões e manípulo 
de mudanças

O manípulo SL-M6100-IR 
conta com a mesma tecno-

logia utilizada nos grupos XTR, 
Deore XT e SLX e permite deslo-
cação lateral de 14 mm e 10º de 
movimento rotacional. Por sua 
vez, as manetes de travão (BL-
M6100) foram redesenhadas.

SITE OFICIAL
MTB.SHIMANO.COM/PT

5

https://www.goride.pt/tag/shimano/
https://mtb.shimano.com/pt
http://www.scvouga.pt/pt/
https://www.goride.pt/tag/shimano/


013TRANSMISSÃO SHIMANO DEORE 12X

ery night thing appear lights 
give you’re fifth move

2

43

2

Pedaleira deore 
1x12v (FC-m6100)

Acabamento metálico lus-
troso e tecnologia Dynamic 

Chain Engagement+ que também 
encontramos nos grupos mais 
acima nas gamas (XTR, XT e SLX). 
A Shimano promete “mais sua-
vidade, menos ruído e uma ex-
celente retenção da corrente”.

4

desviador deore 
rd-m6100-sgs

Quanto às mudanças de trás, 
é o desviador Deore RD-

M6100-SGS que entra em ação, 
compatível com a cassete 10-51D. 
As roldanas com 13D e a tecnolo-
gia Shadow RD+ estão lá na ten-
tativa de reduzir ressaltos da cor-
rente, garante a Shimano.

3

Cassete (Cs-m6100) e 
corrente (Cn-m6100) 

Neste conjunto Shimano 
Deore de 12x, a cassete de 

12v (CS-M6100) é fabricada com 12 
carretos de aço num rácio de 10-
51D. Com comutação Hyperglide+, 
estão garantidas passagens mais 
suaves em carga tanto para mu-
danças altas como baixas.



000 teste  |  specialized turbo Vado 6.0

BEM
EQUIPADO(A)
Segundo a marca, estes novos 
equipamentos foram desenhadas 
para “ciclistas que procuram  
um ajuste entre performance  
e um look sempre elegante”. 

GAMAS SHIMANO S-PHyre, 
eVolVe e sumire
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014 NotÍcias  |  VestuÁrio sHimaNo

stas novas linhas de 
vestuário oferecem 
três estilos diferen-
tes: a linha de corri-
da S-Phyre, a gama 

Evolve de estrada e gravel, e ainda a 
Sumire, um conjunto para senhora.

s-Phyre: paixão e tecnologia
Com um novo material para a com-
binação de jersey e calções, a mar-
ca afirma ter alcançado a menor 
forma e resistência ao atrito. O ma-
terial escolhido para os jerseys é o 
Taiana Drag-Zero, com uma super-
fície ondulada na frente, mangas e 
ombros superiores. Para os calções 
com alças, é o tecido Kinetech que 
entra em ação, permitindo alcançar 
maior leveza do que com tecido de 
malha, com repelência à agua me-
lhorada através da superfície têxtil 
compacta e lisa, garante a Shimano.

Gamas evolve e sumire
A linha Evolve proporciona espaço 
de armazenamento e elementos re-
fletivos a 360º. Já a linha Sumire tem 
uma forma anatómica do jersey que 
se foca nos painéis de ombro/peito 
e laterais, para oferecer um ajuste 
mais confortável do que os jerseys 
unissexo. Mais info em GoRide.pt. 

E



https://firstbike.pt/


a revolução...
... pela leveza! É a grande novidade da Specialized 

numa altura em que as e-bikes urbanas  
estão em alta. E deixa outra promessa que não 

podemos ignorar: 200 km de autonomia.

as existem duas condi-
ções para conseguirmos 
alcançar estes 200 kms 
sem carga pelo meio. 
Andar no modo Eco e ter 

por perto o extra de energia fornecido 
pela bateria adicional Range Extender 
de 160 Wh. A bateria de base é de 320 
Wh e dá para 130 kms, garante a marca. 

Este novo modelo não vem substituir 
a Turbo Vado 6.0 que temos em teste 
mais à frente nesta edição, vem antes 
completá-la e dirigir-se a um tipo de 
ciclista urbano diferente. O que não é 
diferente, contudo, é o modo como se 
distribui a assistência à pedalada pe-
los três modos de condução Eco, Sport 
e Turbo. O modo Eco corresponde ao 

esforço do ciclista com até 30% da po-
tência do motor, o modo Sport é a soma 
do nosso esforço com até 60% de potên-
cia e o Turbo é a união da força da peda-
lada com o total da potência do motor. 
Tudo gerido pela funcionalidade Smart 
Control. Podemos inserir a distância, o 
tempo que desejamos andar ou a quan-
tidade de bateria que desejamos ter no 
fim da volta: o sistema trata depois de 
gerir energia para que consigamos al-
cançar esses objetivos. 

Mas o melhor é mesmo a leveza que 
distingue esta Turbo Vado SL da con-
corrência, pelo menos até ver: 14,9 kg. 
E vários outros pontos que detalhamos 
na página ao lado. Estamos ansiosos 
por poder experimentá-la... 

M

Specialized Turbo Vado SL

1

2

1

3

4

5

sp
ec

ia
li

z
e

d
 t

u
r

b
o

 v
a

d
o

 s
l 

6

016 notícias  |  specialized turbo vado sl



integração perfeita 
no quadro?

Dizem que é o segredo 
para chegar ao peso  

de 14,9 kg: integrar a bateria 
de 320 Wh no quadro, tal  
como surge o motor Specia-
lized SL 1.1 de 240 watts que 
pesa 1,95 kg apenas, revestido 
a magnésio. O quadro é feito 
de alumínio Smartweld.

três versões com 
diferentes níveis...

... de componentes. A 5.0 
conta com transmissão 

XT e SLX da Shimano (12x, 
cassete 10-45t), ao passo que 
a 4.0 fica-se por um sistema 
Deore (10x, cassete 12-42t). 
Pedaleiro com prato 44t e 
travões de disco de 160 mm 
em ambas as rodas. 

sistema Future 
shock 1.5 

A versão 5.0 conta com a 
ajuda do Future Shock 1.5, 

um sistema de amortecimento 
integrado no quadro e que co-
nhecemos de bikes de estrada 
anteriores da marca. Para 
filtrar as irregularidades dos 
percursos e instalado dentro 
do quadro, por cima da forque-
ta em carbono. Na imagem, o 
indicador de energia.

3

2

3

3

2

1

017specialized turbo vado sl  |  notícias

1

Modos de condução 
eco, sport e turbo

Todos eles controlados 
pela unidade de controlo 

com ecrã LCD no guiador e 
pela app Mission Control.

3

eM Goride.pt:
Mais iNForMaÇÃo  
da turbo vado sl

SITE OFICIAL
SPECIALIZED.COM/PT

https://www.specialized.com/pt/pt/turbo-vado
https://www.goride.pt/ai-esta-a-nova-specialized-turbo-vado-sl-peso-149-kg


000 NOTÍCIAS  |  CANNONDALE MOTERRA 5 / 5+
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PODER DO METAL
É este o mote desta nova e-bike all mountain  
da Cannondale. E dá para perceber a razão...

CA N N O N D A L E  M O T E R R A  5  /  5 +

ue bom aspeto...  É o 
mínimo que podemos 
dizer desta novidade 
dentro da gama Moter-

ra da Cannondale. Tudo porque 
a marca garante ter encontrado 
a fórmula certa para uma e-bike 
que dê para “todo o serviço” 

q
nos trilhos: quadro em alumínio, 
suspensão frontal com 150 mm, 
escores curtas, geometria pro-
gressiva, roda 29’’ e um centro de 
gravidade bastante baixo. 

Comparada com a versão 5 
“normal”, equipada com o motor 
elétrico E7000 da Shimano, a 5+ é 

mais poderosa: além da ba-
teria de 504 Wh, conta com 
o propulsor Shimano E8000. 
Assim, estão prometidos uns 
“belos” 100 km de autonomia, 
o que no meio do monte 
pode ser incrível, certo? Mais 
infos em GoRide.pt! 

SITE OFICIAL
CANNONDALE.COM

EM GORIDE.PT:
MAIS INFORMAÇÃO 
BIKES CANNONDALE

https://www.goride.pt/tag/shimano/
https://www.cannondale.com/en
https://www.goride.pt/tag/cannondale/


https://mtb.shimano.com/pt/discover/deore-m-6100-adicionado-a-familia-das-12-velocidade


020 notícias  |  novidades elétricas canyon
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NOVO 
MUNDO  

ELÉTRICO
A Canyon tem 

‘preenchido’  
as semanas mais 

recentes com muitas 
novidades elétricas. 

Bicicletas de todos  
os tipos e para  

todos os gostos. Info 
completa em GoRide.pt!

n ova s  b i k e s
e l é t r i ca s  ca n yo n

1

spectral:on, 2ª geração!

A novidade principal neste 
modelo é a integração com-

pleta do sistema de apoio no quadro: 
motor Shimano Steps E8000 e uma 
bateria com maior capacidade. de 
504 Wh. A Canyon garante que esta 
trail “é muito mais agressiva do que a 
recentemente lançada Neuron:ON”!

2

Grand canyon:on

Um quadro de alumínio 6061 
construído em volta do sistema 

de apoio Steps E8000 da Shimano. 
O motor e a bateria BT-E8035 estão 
completamente integrados no tubo 
inferior, dando à bike um look limpo 
e elegante. Tudo no site da Canyon!

2

1



021novidades elétricas canyon  |  notícias

SITE OFICIAL
CANYON.COM/PT-PT

eM GoriDe.Pt:
Mais notÍcias 
canyon

endurace:on al

A estreia da Canyon nas 
elétricas de estrada! A 

Endurace:ON AL apresenta a 
geometria Sport dos modelos 
da gama Endurace sem eletri-
ficação: as escoras são 10 mm 
mais longas, indo aos 425 mm, 
e integram o sistema de trans-
missão. A assistência à pedala-
da está a cargo do motor Fazua 
Evation, para tirar o máximo 
proveito dos 250 W de potência 
e 60 Nm. Quadro de alumínio, 
forqueta de carbono, espigão 
de carbono, pneus Schwalbe 
E-One de 32 mm e muito mais!

3

3

https://www.goride.pt/tag/shimano/
https://www.canyon.com/pt-pt/
https://www.goride.pt/tag/canyon/


022 NOTÍCIAS  |  TREK PROJECT ONE
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‘MARAVILHAS’ ÚNICAS...
O Project One da Trek é um configurador que permite levar a bike 

ao pormenor. E o ICON Project One é uma extensão ainda mais 
premium desse programa. Eis duas ‘maravilhas’ de lá saídas... 

1 trek Domane+ Lt

eM GorIDe.pt:
MAIS notÍcIAS 
trek project one

Estão disponíveis para personalização 
os modelos de estrada LT, LT 7 e LT 9.

2 trek Supercaliber  
9.9 AXS

A “bomba” de all mountain da marca...

SITE OFICIAL
TREKBIKES.COM/PT/PT_PT

2

1

https://www.goride.pt/tag/shimano/
https://www.trekbikes.com/pt/pt_PT/project-one/
https://www.goride.pt/tag/trek/


CERTIFICADO OFICIAL BOSCH EBIKE SYSTEMS
Os agentes oficiais KTM Bike Po�ugal são oficialmente 
credenciados pela Bosch eBike Systems. 

Binário Máximo 75Nm
Aceleração despo�iva 
e poderosa.

Potência Máxima 340%
Assistência potente e 
encorpada à pedalada.

Velocidade máx. 25km/h
Assistência elétrica limitada 
técnica e legalmente.

 75
Nm

 340%
 25

km/h

Quadro e rodas de carbono. Suspensão específica para ebikes. Transmissão wireless. DiMMiX Pure Dinamics: a roda dianteira 29’ coloca a 
bicicleta onde queremos, seja a subir ou a descer. A roda 27’+ na traseira garante potência e tração a 100%.

Uma forma totalmente nova de pedalar. Simples. Intuitiva. Potente. Criada para conquistar os trilhos com 
um desempenho excecional. O design despoivo sensacional do quadro em carbono com suspensão 
totalmente ativa - amoecimento SLL-LTE de longo curso com 180mm e geometria ‘anti-squat & 
anti-rise’ - atua como uma nova referência na sua categoria.

PROWLER
MACINA

CONQUISTA AS MONTANHAS COM AUDÁCIA
180MM: O NOVO LIMITE!

180
mm

https://www.ktm-bike.pt/pt/loja/25-ebikes/26-e-gravity/7637-bicicleta-ktm-macina-prowler-sonic-2020-detail.html


Specialized Turbo Levo SL Expert Carbon

Roda 
29’

Peso 
17 kg

Modalidade 
All mountain

teste
specialized 

turbo levo sl



Specialized Turbo Levo SL Expert Carbon

Roda 
29’

Peso 
17 kg

Preço 
€ 8.699

erá que podemos afir-
mar que a nova Turbo 
Levo SL chega para ven-
cer junto de um público 
muito específico e exi-

gente? Claro que sim. Acima de tudo, 
porque uma e-bike deste nível é um 
investimento considerável. E porque 
dizemos que chega para vencer? Por-
que desde o primeiro minuto em que lhe 
pegamos que se sente que esta e-bike 
vem “romper” algo mais do que seria de 
esperar, apesar de estarmos habitua-
dos ao arrojo com que a Specialized por 
vezes nos surpreende. 

Leve, divertida, eficaz...
A Turbo Levo SL foi concebida para ser 
super divertida de manusear. E, o mais 
importante, para ter um comportamen-
to semelhante a uma bicicleta do mes-
mo segmento, mas sem ser assistida 

eletricamente. Porque pesa apenas 17 
kg: muito mais leve, menos potente. 

Na verdade, até nos esquecemos que 
é elétrica, dada a leveza. Ainda nos lem-
bramos de andar com bikes deste géne-
ro há pouco tempo com o mesmo peso, 
mas sem ter motor… Com uma suspen-
são de 150 mm de curso, há poucos anos 
era algo completamente impossível 
imaginar algo semelhante. É que ainda 
há e-bikes atuais que ficam acima dos 
20 kg… Mas atenção que na gama há 
modelos mais baratos que esta versão 
da Turbo Levo SL que podem chegar 
aos 19 kg no tamanho maior do quadro, 
como é o caso da Comp. Mas, em média, 
todos os novos modelos emagreceram 
aproximadamente 4 kg em comparação 
com os anteriores da Levo e da Kenevo. 

Desta feita, esta novidade apresenta-
-se com um quadro em carbono este-
ticamente soberbo, dinamicamente » 

s

Rider: Vasco Santos 
Texto: Vasco Santos e Nuno Margaça 

Fotografia: Serge Michaux e Aurélie Rascão

sl de...  
super leve!?

É a revolução nas e-bikes de BTT: esta “bomba” 
pesa apenas 17 kg. E, sim, tem integrados  

o motor e a bateria. Vejamos como se porta...

Specialized Turbo Levo SL Expert Carbon
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muito eficiente, pelo que tivemos 
oportunidade de testar a fundo. 
Perfeitamente concebido para 
qualquer utilizador, o quadro dá-
-nos a robustez para termos uma 
bike exímia a saltar e com uma ma-
nobrabilidade excelente nos ter-
renos mais técnicos. Na verdade, 
em cima desta Turbo Levo SL não 
demos pelo tempo passar, os kms 
fluem como vento e só apetece ir 
cada vez mais longe. 

Subidas facilitadas 
As subidas contam com a assistên-
cia que já conhecemos (já lá vamos ao 
motor…)  e nas descidas a precisão 
é tão consistente que descemos »  

Ficha Técnica

Especificações  
resumidas: 

» Quadro: FACT 11m  (carbono). 
» Suspensão frente: FOX 
Performance 34 FLOAT 29. 
» Suspensão traseira: FOX 
FLOAT DPS Performance. 
» Guiador: Alumínio, 780 mm. 
» Desviador: GX Eagle. 
» Travões: SRAM G2 RSC 
(discos 200 mm e 180 mm). 
» Pedaleira: SRAM X-Sync 
Eagle (30t). 
» Cassete: XG-1275 Eagle. 
» Rodas: Roval Traverse 
Carbon 29. 
» Motor: Specialized SL 1.1 
com 240 watts de potência. 
» Bateria: Specialized SL1-
320 com 320Wh. 
» Unidade de controlo: 
Specialized TCU com  
sistemas ANT+/Bluetooth. 
» Selim: Bridge Comp, 
155/143 mm.

SITE OFICIAL
SPECIALIZED.COM/PT
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todas  
as fotos!

Em GoRide.pt! 
Vê todas as fotos que 
fizemos desta Spe-
cialized Turbo Levo 
SL Expert Carbon.

https://www.specialized.com/pt/pt
https://www.goride.pt/aventura-1-000-kms-na-islandia
https://www.goride.pt/specialized-turbo-levo-sl-expert-carbon-em-teste


“Mais  
de 640 km 
ao longo  
de oito dias 
de etapas...!”

cada vez Mais 
leves, as e-biKes da 

Marca coMeÇaM 
a coMportar-
se coMo biKes 

‘NorMais’ QuaNdo 
A BATERIA ACABA.
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com uma confiança inabalável. Um 
facto curioso que verificámos é que 
este modelo descola mais rapida-
mente nos saltos e parece ter uma 
capacidade “paranormal” de voar 
face às suas concorrentes. Sem 
dúvida que a geometria ajuda, mas 

a diferença de peso é crucial neste 
campo, certamente.  A facilidade e 
o gozo de andar pelos terrenos mais 
técnicos é soberba, nas descidas 
mais rápidas com trilhos a 120º para 
trás mostra performance à altura.

Aqui, as suspensões são as 

responsáveis principais, com um 
curso de 150 mm e três opções de 
ajuste tanto atrás como à frente. A 
Fox Performance 34 Float na dian-
teira continua a não falhar na sensi-
bilidade de leitura do terreno, pare-
cendo-nos de extrema fiabilidade. 

sem esforço?
Este modelo vem de certa forma 
ajudar a confirmar a nova tendência 
do mercado das e-bikes: dirige-se 
a quem procura a vertente lazer e 
aventura, pois elimina como nunca 
o factor determinante: o esforço. 
Que é também o principal motivador 
da polémica das e-bikes, não é? 

Isto porque na nova Turbo Levo 
SL tudo parece fácil de fazer: as-
semelha-se a uma bicicleta con-
vencional, e depois a combinação 
motor + bateria permite que as nos-
sas “brincadeiras” durem aproxi-
madamente três horas e meia (com 
duas e meia de tempo de carga). Por 
falar nisso, o motor Specialized SL 
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Specialized  
Mission Control 

Permite ajustar de 
forma personalizada 

a potência da Turbo Levo 
SL, controlar e gravar as 
nossas voltas/passeios, 
registar dados cardíacos, 
por exemplo, e acima de 
tudo gerir o estado da bate-
ria. Queremos desfrutar  
ao máximo sem receio  
de ir a pedalar para  
casa sem auxílio, certo?



os vídeos da 
bike em ação!

Gama completa
A Specialized Turbo 
Levo SL existe em 

quatro versões princi-
pais, dentro das quais há 
também algumas variações 
em termos de cores e com-
ponentes. Estamos a falar 
das versões S-Works (aqui 
também existe uma Found-
ers Edition de apenas 250 
unidades), Expert Carbon, 
Carbon e Comp. Os preços 
começam nos 4.799 euros. 
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1.1 está perfeitamente integrado no 
quadro, completamente dissimu-
lado, e apresenta um argumento 
de exceção: todo o sistema debita 
apenas 1,5 watts. Sim, leste bem: 1,5 
watts, o equivalente à resistência 
do atrito da pedalada quando o mo-
tor está completamente desligado. 
Assim, é reduzido o esforço a 50%. 
Com uma sensibilidade natural nos 
pedais e após atingir a velocidade 
máxima, a Levo SL não apresenta 
resistência, ao contrário de bici-
cletas elétricas que já testámos. É 
assim que passamos da aceleração 
assistida para a força normal ga-
rantida pelas pernas. A transição 
é quase suave, dificultada apenas 
pelo normal “atraso” causado pelos 
17 kg (isto em comparação com uma 
bike normal, claro). 

Modos vezes três 
Em termos técnicos, o motor des-
ta Turbo Levo SL tem 240 wat-
ts e disponibiliza três modos de 

assistência: Eco, Trail e Turbo. Em 
resumo, o modo Eco soma ao nosso 
esforço físico até 30% da potência 
do motor. Já o modo trail dispo-
nibiliza até 60% dessa potência, 
enquanto o modo Turbo “dá tudo” o 
que o motor de apoio tem para dar. 
Até 25 km/hora, já sabes, nada de 
abusar! Estes modos de condução 
podem ser ajustados em múltiplos 
níveis de potência através da app 
Mission Control, como já sabemos 
doutros “carnavais” (ver caixa).

componentes de topo
Pode dizer-se que a transmissão foi 
bem escolhida: cassete de 12x 10-
50 t (conjunto SRAM GX) e um único 
prato pedaleiro 30d, para que pos-
samos puxar o conjunto numa boa 
diversidade de cenários. Da mesma 
forma, toda a gama de componen-
tes acompanha o preço, com uma 
aposta clara em garantir leveza e 
controlo máximo. Como? Ajudan-
do com uns eficazes travões SRAM 

G2 RSC (discos de 200 mm à frente 
e 180 mm atrás) e com rodas Roval 
Traverse Carbon 29 e com pneus da 
marca. Finalizando, o mesmo que 
dissemos ao início. Uma super e-bi-
ke entre as e-bikes de BTT, sob todas 
as perspetivas. E o primeiro passo no 
sentido de as tornar a vários níveis 
equivalentes às convencionais.  

NO YOuTuBe
speCIAlIZed

https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.youtube.com/user/specialized411/search?query=turbo+levo
https://www.specialized.com/pt/pt/shop/Bikes/Turbo-E-Bikes/E-Mountain-Bikes/Turbo-Levo/c/eTurboLevo


FOX Performance 
34 Float 29 

Com 150 mm de curso, 
nunca vacila, como é 

apanágio deste modelo de 
suspensão frontal da Fox. 

4

Motor SL 1.1  
da Specialized

O motor de 240 watts 
está perfeitamente 

integrado no quadro, junto à 
pedaleira, o ponto ideal para 
dar a assistência certa à nossa 
pedalada. A bateria SL1-320 de 
320Wh também está integrada 
no quadro, naturalmente. 

3

Ferramentas  
‘escondidas’?

É isso mesmo: este 
componente permite 

transportar uma ferramenta 
multiusos para bikes, tapada 
por uma elegante tampa. Aqui 
também se vê como o avanço 
é praticamente nulo em ex-
tensão e o sistema de encaixe 
do ecrã de controlo geral.

2

FoX Float dps 
Performance

O amortecedor traseiro 
desta bike é um sistema  

e modelo da Fox que dá ga-
rantias. Já o conhecíamos de 
outras “andanças” e parece-nos 
adequado face à seleção de 
componentes em todo o con-
junto. Três posições de ajuste.  

1

transmissão  
topo de gama

É o conjunto SRAM GX 
Eagle. Não é eletrónico. 

A cassete é de 12 velocidades, 
10-50t, e a pedaleira é a  
SRAM X-Sync Eagle, 30t.

5

1

2

3

https://www.goride.pt/tag/novidades-canyon/


54

Rodas em carbono
As rodas Roval Traverse 
Carbon 29 dão robustez 
na aterragem dos saltos.

Aspecto ‘familiar’?
Sim. A marca diz que  

esta é uma “Stumpjumper, 
mas com mais potência”.

https://www.goride.pt/tag/novidades-canyon/


a diversÃo  
É o deNoMiNador 
coMuM de 
QualQuer  
volta coM  
esta specialized 
TURBO LEVO SL...



m preço elevado nunca é assumida-
mente um ponto a melhorar numa bike 
que está no topo da gama ou lá perto, a 

menos que esteja claramente equipada abaixo do 
que seria de esperar. Não é o caso desta e-BTT 
da Specialized, isso é certo, pois o valor acaba 
por ficar justificado pela criteriosa e cuidada 
seleção de componentes, da transmissão às ro-
das, passando por tudo o resto. O motor podia ser 
um pouquinho mais potente, mas a autonomia 
em bom nível compensa esse facto. E a leveza, 
claro, pois estes 17 kg no tamanho M dão origem 
a uma tendência de redução de peso que apreci-
amos muito neste segmento. Uma bike que é um 
objeto de desejo para qualquer fã de e-bikes. 

u

A nossa avaliação...

pontos mais positivos:
» Inevitavelmente, a leveza destes 17 kg.
» O nível de todos os componentes.
» A atitude arrojada que a bike apre-
senta, talvez por culpa de herdar  
a geometria estável e bem conseguida  
das stumpjumper. estética incluída. 

pontos a melhorar:
» Mesmo com os três modos de con-
dução no bom nível que já conhecemos, 
o motor escolhido podia ser um pouco 
mais poderoso. Mesmo que drenasse  
a bateria um pouco mais depressa...
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Entrevista: Jorge D. Lopes 
Fotografia: Rodrigo Viana Machado

aventura 
de uma vida

1.000 kms na Islância

Fomos falar com um dos bikers mais aventureiros 
que conhecemos por causa de uma viagem  
a solo em autonomia que fez... na Islândia.  

E ao longo de mais de 1.000 kms.  
Temos orgulho em anunciar que em todas  

as edições da GoRide Magazine teremos uma 
reportagem de Rodrigo Viana Machado,  

um verdadeiro ‘profissional’ das aventuras! 

aventura
pedalar 
1.000 kms 

na islândia!





ndar de bike sozinho é uma 
coisa, já todos fizemos isso 
inúmeras vezes; outra mui-

to diferente é pedalar mais de uma 
milena de kms num país que não o 
nosso, sem companhia, em auto-
nomia e apenas com o inesperado 
pela frente. Foi isso que fez Rodri-
go Viana Machado há uns tempos, 
numa aventura que se juntou a mui-
tas outras que este guia de aventu-
ra profissional tem no portfólio. E 
que agora aparece em formato de 
fotoreportagem e entrevista nestas 
páginas. Vejamos como foi pedalar 
mais de 1.000 kms na Islândia…

Como se prepara o corpo e a cabe-
ça para algo deste género? 
Ter a cabeça preparada é funda-
mental. No meu caso, diria que este 
processo é algo que já vem de trás, 
pois comecei a viajar sozinho e de 
várias formas teria uns 20 anos. O 
gosto e vontade de me aventurar 
sempre me acompanhou ao longo 
da vida, pelo que ao idealizar uma 

viagem deste tipo estou desde logo 
preparado psicologicamente. Tam-
bém é por isso que vou, pelo desafio 
psicológico.

Quanto à componente física, es-
cusado é dizer que também conta 
muito. E isso é conseguido através 
de treino e de habituar o corpo ao 
esforço. Cada um garante isso de 
formas diferentes, presumo. No 
meu caso, e para esta aventura, era 
muito importante estar prepara-
do. O auge seria a travessia da ilha 
de norte para sul por uma rota de-
serta; ao entrar nesta zona do país 
tudo depende da capacidade física, 
porque é preciso durante o dia an-
dar para alcançar a segurança de 
um espaço para ficar, pelos nossos 
próprios meios. Se não estivermos 
em forma, o melhor é nem começar. 

E a restante preparação em geral? 
Queres contar-nos como foi? 
A palavra que escolhi para esta 
aventura foi “antecipar”. Ou seja, fiz 
um trabalho de antecipação em que 

Os

tentei prever todo o tipo de situa-
ções com que me poderia deparar. 
Toda a preparação foi feita nesse 
sentido. Todo o equipamento foi 
estudado a pensar no objetivo, no 
destino, nas suas características 
e na viabilidade de quem viaja au-
tónomo. Suponhamos que caía e 
partia uma perna ou um braço: sem 
entrar em pânico, tinha na minha 
cabeça todos os passos a seguir. 

Todo o material e equipamento 
foi estudado ao pormenor e depois 
acondicionado de forma a ter o 
peso distribuído e não haver dese-
quilíbrio no conjunto. E tudo estava 
sempre guardado no mesmo sítio 
todos os dias. Quando precisava de 
algo sabia logo onde estava e não 
tinha de desmanchar todo o con-
junto e esvaziar alforges até encon-
trar o que necessitava. 

No que toca a alimentação, uma 
vez que ia andar em locais isolados, 
tive de fazer uma preparação mui-
to pensada: era fundamental repor 
as calorias perdidas diariamente, » 

a



levar uma bicicleta 
com 20 anos?!

“Tive uma loja de bikes a 
querer apoiar-me com o 

empréstimo de uma bicicle-
ta… Recusei. Quando viajo de 
bicicleta por zonas remotas 
do mundo, preciso mesmo de 
estar autónomo. E essa auto-
nomia manifesta-se de duas 
formas: primeiro, já fiz milha-
res de kms com esta bicicleta 
e conheço-a em todos os as-
petos, até no comportamento 
com carga; depois, não quero 
grande ‘tecnologia’, porque ao 
primeiro problema técnico 
corro o risco de não conse-
guir ter solução. Exemplo: na 
minha bicicleta uso travões 
V-Brake. Se usasse discos e 
um empenasse (não é difícil 
de acontecer nestes tipos de 
pisos...), como iria resolver o 
problema a dias de distância 
de qualquer loja de bikes?”

sabendo o que comer e quando. 
Para isto tive a colaboração de uma 
nutricionista e de uma marca de nu-
trição desportiva.

Para quem está prestes a lançar-se 
numa aventura de bike como esta, 
quais os principais conselhos na 
preparação?
É fundamental antes de mais 

estudar bem o destino, as condi-
ções do terreno, sendo importan-
te perceber o tipo de piso em que 
vamos rolar. Em asfalto avanças a 
uma certa média, mas se o teu dia 
é todo em pedra, terrenos de lava 
seca ou travessias de rios, já vais 
ser mais lento na média. A minha 
segurança era estar completamen-
te autónomo: podia estar cerca de » 

TraVÕes V-Brake? 
se Um disCO 
empenasse,  
COmO resOlVeria 
O prOBlema a 
dias de disTânCia 
de Uma lOJa  
de BiCiCleTas?



oito dias seguidos sozinho que nada 
me faltava e podia montar tenda a 
qualquer altura e abrigar-me. Isto 
são tudo aspetos que têm de ser 
pensados e preparados ao porme-
nor antes de partirmos.

Experimentar tudo antes é obri-
gatório, principalmente se vamos 
utilizar equipamentos novos. Cer-
tificarmo-nos que a placa solar 
realmente carrega os aparelhos e 
acumuladores de energia. Testar 
o fogão e garantir que no destino 
existem botijas de gás compatíveis 
com o nosso modelo, por exemplo. 
É um “jogo” moroso e de pormenor, 
que me dá muito gozo. Por isso cos-
tumo dizer que as minhas viagens 
começam muito antes de partir. 

E é importante ver e decidir como 
se vai levar todo o material e a bike 
para o destino de partida, garantin-
do ao mesmo tempo o acondiciona-
mento de tudo para o regresso. 

Que outros imprevistos encontras-
te? Situações perigosas? 
Não fui assim confrontado com algo 
inesperado. Mas algo que já espe-
rava complicou a viagem: o vento 
fortíssimo foi muitas vezes de lou-
cos. Houve alturas que não conse-
guia montar na bicicleta e pedalar, 
pelo que seguia à mão em luta com 
aquele vento ciclónico. Apesar dos »  
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rodrigo Viana 
machado

oder contar com o 
Rodrigo como cola-
borador nas páginas 

desta revista é um privilé-
gio: isto porque este guia 
de aventuras profissional 
tem inúmeras histórias 
para contar, da Islândia ao 
Danúbio, sozinho e com a 
família. Tudo em cima da 
bike, claro. A não perder 
nas próximas edições!

P

FACEBOOK OFICIAL
RODRIGO VIANA MACHADO

https://www.facebook.com/viana.machado


“Mais  
de 640 km 
ao longo  
de oito dias 
de etapas...!”

000lapierre prorace sat 9.9 ltd  |  teste

É FUndamenTal 
eXperimenTar 
e preVer TUdO 

anTes da 
parTida, da Bike 

aO maTerial... 



ÚniCO: paisaGens 
VUlCâniCas, 
GlaCiares...  
nÃO É À TOa  
QUe se diZ  
QUe a islândia  
É O paÍs dO  
FOGO e dO GelO.



islandeses serem respeitosos nas 
estradas com quem viaja de bici-
cleta, a ilha tem muitos turistas em 
carros alugados e isto é sempre si-
tuação de stress. Mas, como dese-
nhei uma rota o mais afastado que 
consegui de estradas principais, 
acabei por andar tranquilo a maior 
parte do tempo.

Ao longo do percurso encontraste 
uma mistura de cenários brutal: 
cidade num dia, deserto gelado no 
outro...?
Ao longo dos anos fui ouvindo dize-
rem-me que a Islândia é o país mais 
bonito do mundo. Não sei se é ou 
não, mas isto já me bastava para sa-
ber que a ilha é incrivelmente bela e 
obrigatória de conhecer. Há que ter 
em conta que a Islândia tem apenas 
360 mil habitantes e que cerca de 
70% vive na capital Reiquiavique, 
isto num país com 103.000 km2 . 
Esta desertificação, associada às 
paisagens vulcânicas, glaciares e 
de mar, é algo muito único. Não é a 
toa que dizemos que a Islândia é o 
país do fogo e do gelo.

Houve tempo para parar e contem-
plar? Algo que nem sempre faze-
mos quando andamos de bike...
Esse sim é um dos propósitos de 
querer e gostar de viajar de bike 
sozinho. Não termos compromisso 
com ninguém faz com que seja só 
eu à descoberta de mim próprio. 
Houve muito tempo para parar e 
desfrutar ao máximo de toda esta 
envolvência. Momentos muito for-
tes, alturas em que dizia: “tenho de 
parar”. Houve até situações de me 
encontrar num cenário imenso e 
não existir mais ninguém por perto 
a não ser eu. Pensava: “quero ficar 
aqui...”. Depois montava a tenda e 
dormia ali mesmo naquele sítio.      »
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Cad

dO CarrO sai 
Um TipO QUe 
me GriTa: ‘dÁ 
CÁ Um aBraÇO, 
sOU O CarlOs 
de aVeirO!’
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Queres relatar-nos alguns episó-
dios engraçados? 
Um dia de madrugada, passou por 
mim um carro a grande velocida-
de, fez-me uma razia quando tinha 
mais que espaço para não o fazer. 
Gritei “deves ser português!” e lá à 
frente o condutor travou repentina-
mente e encostou na estrada numa 
atitude clara de que ia esperar por 
mim. Zanguei-me comigo por ter 
tido aquela atitude e pensei que ia 
arranjar ali no meio do nada uma 
quezília entre mouros e vikings. Es-
tava muito frio e vento, e por essa 
razão a porta do carro só se abriu 
quando eu estava mesmo a chegar. 
De lá sai um tipo que me grita: “dá 
cá um abraço, sou o Carlos de Avei-
ro”. Viajo sempre com uma bandeira 
identificativa de Portugal comigo 
e ele tinha-a visto quando me fez 
a razia. Ficámos amigos e tivemos 
uma conversa muito agradável ali 
mesmo no meio do nada. 

O que mais custou ao longo da 
aventura? Pensaste em desistir…
O vento, sem qualquer dúvida. O 
vento que apanhei lá nunca apa-
nhei com esta intensidade em lado 
nenhum no mundo. E atenção que 
já escalei várias montanhas... Mas 
tinha estudado bem e, na época em 
que fui, decidi em relação aos ven-
tos efetuar a minha volta no sentido 
dos ponteiros do relógio. Foi uma 
decisão acertada, pois acabei por 
ficar com o vento por trás, a empur-
rar, muitas vezes. Mas atenção que 
isto nem sempre ajudava: cheguei a 
atingir velocidades de 60 km/hora, 
com a bike carregada! E houve duas 
noites acampado que foram muito 
complicadas... Felizmente sabia 
que tinha de levar comigo uma ten-
da de alta montanha. Nunca se co-
locou, assim, a hipótese de não ser 
possível continuar.     »

0431.000 kms na islândia  |  aventura

O VenTO QUe 
apanHei na 

islândia nUnCa 
enCOnTrei  

em QUalQUer 
OUTra parTe  

dO mUndO.



E que de melhor trouxeste de lá?
Muito. Trago sempre tanto das 
minhas viagens... Descoberta de 
mais um pouco de mim mesmo, 
superação, sentimento de realiza-
ção. Tudo o que aprendi e mais um 
pouco que cresci, o perceber que 
consigo bastando querer. E depois 
trabalhar e dedicar-me com foco e 
convicção. Tudo junto faz-nos fe-
lizes e o sentimento de felicidade 
mostra-nos que vale a pena.

Que conselhos gostarias de dar a 
quem está prestes a embarcar em 
algo do género?
O mais importante é a pessoa co-
nhecer-se a ela própria, acima do 
resto. Saber ter controlo sobre si 
mesmo, para poder tomar decisões 
acertadas em qualquer altura e sob 
tensão. Conhecer o corpo e respe-
tiva forma física, interpretando si-
nais importantes e sabendo fazer a 
gestão do desgaste físico inerente 
a este tipo de atividades ao longo 
de vários dias. Quando sobes a uma 
montanha e atinges o cume, estás 
só a meio caminho: falta voltar. 

QUandO 
CHeGas aO 
TOpO de Uma 
mOnTanHa, 
esTÁs sÓ a 
meiO CaminHO: 
FalTa VOlTar.



Vê mais 
fotos!

Em GoRide.pt! 
As fotos desta viagem 
são tantas que não 
cabem todas nestas 
páginas. Vê o resto.

Há mais 
para ver...

Em GoRide.pt! 
Podes ler esta entre-
vista na íntegra numa 
parte “escondida” do 
site da GoRide Maga-
zine, visto que este é 
um resumo de todo o 
conteúdo que temos!

https://www.goride.pt/aventura-1-000-kms-na-islandia
https://www.goride.pt/1-000-kms-na-islandia/
https://www.goride.pt/aventura-pedalar-1-000-kms-na-islandia-entrevista-completa
https://www.goride.pt/aventura-1-000-kms-na-islandia


Teste e texto: Nuno Granadas 
Fotografia: GoRide Magazine

aero 
performance

Fãs do gravel: alguém acha que a performance 
na ‘gravilha’ vai ‘abaixo’ com uma bike deste 

genéro? Esta 3T Exploro prova o contrário.

3T Exploro Team Force Base

odemos começar a nos-
sa “história de amor” 
com a 3T Exploro Team 
Force Base, parte inte-
grante do “dispendioso” 

portfólio da marca, por três pontos que 
nos chamaram a atenção assim que 
para ela olhámos e encaixámos os sa-
patos nos pedais: em primeiro lugar, o 
incrível quadro em carbono, produzido 
com recurso à tecnologia que a 3T ape-
lida de Unidirectional, e com uma geo-
metria claramente aero. A marca afirma 
mesmo que se trata da única bicicleta 
full aero gravel que existe atualmente. 
Uma estrutura completamente “estan-
que” nas uniões entre sectores e com 
pormenores “deliciosos”, além de uma 
leveza notória.

Em segundo lugar, o “pormaior” das 
escoras desniveladas. Se ainda não re-
paraste, atenta melhor nas imagens: as 
escoras não são simétricas, são desni-
veladas. E acabámos por perceber que 
esta construção reforça a rigidez, eleva 
a precisão traseira e também aumenta 
o “clearance” na zona da transmissão, 
que diminui assim a acumulação de 

lama e/ou outros detritos junto ao pe-
daleiro. Uma solução top!

Por fim neste pequeno lote de três 
pontos que saltam à vista, as furações 
existentes no quadro para instalar um 
guia de corrente para a pedaleira, bem 
como para montar três suportes para 
bidões: nos tradicionais locais na parte 
interior do quadro e ainda no top tube, 
junto à caixa de direção. Hidratação em 
voltas longas deixa de ser um problema.

Bem equipada?
Certamente, até pelo preço pedido pela 
3T por esta bike de gravel. Comecemos 
então uma ronda pelos componentes e 
elementos da Exploro Team Force Base. 
A forqueta, por exemplo, é a 3T Fango 
Tema em carbono e transmite-nos um 
misto de sensações: rigidez, segurança 
e precisão. No entanto, é flexível o su-
ficiente para não ser demasiado “rija” e 
para ser surpreendentemente confortá-
vel, amigável para os braços e ombros. 
Uma forqueta rígida bem desenhada. 

O sistema de transmissão ficou a car-
go da SRAM, com o desviador traseiro 
Force1 Long Cage, de 11 velocidades. » 

p

teste
3t exploro 

team force 
Base



Modalidade: 
Gravel

3T Exploro Team Force Base

as DescIDas 
sÃo sempre 
eNcaraDas 

com Uma Boa 
seNsaÇÃo De 

seGUraNÇa.

Modalidade 
Gravel

Roda 
27,5’’

Peso 
9 kg

Preço 
€ 4.199



Distribuição 
oficial em 
Portugal

A Tecnocycle é a em-
presa importadora e 

distribuidora das bicicletas 
e acessórios 3T em Portugal.

A cassete é também um SRAM Po-
werGlide, com relações de 11-38T 
(no modelo ensaiado, mas normal-
mente é 11-42T, à partida). Os shif-
ters e as manivelas de travão são 
Sram Force1 Hydraulic DoubleTap e 
a transmissão é suave e precisa: as 
mudanças de velocidade ocorrem 
rapidamente, com apenas um toque 
do shifter, mesmo em subida, sem 
sobressalto. 

Ao fim de mais de 300 km conti-
nuam com a mesma performance. 
Os travões ficam também a cargo 
da SRAM, com o set Force1 HRD 
Hydraulic Disk com rotores de 160 
mm Centerlock. Uma travagem 
poderosa, mas suave, que cumpre 
perfeitamente a tarefa de parar a 
bicicleta em qualquer tipo de ter-
reno e inclinação. E esta suavida-
de permite-nos ter uma sensação 
perfeita do comportamento expe-
tável, sendo que os break locks são 

praticamente inexistentes.
Ainda sobre a transmissão, o sis-

tema pedaleiro de prato único é 
fornecido pela Praxis, modelo Alba 
M30 de 42T, com tecnologia Wave 

Tech 1X. O padrão de dentes Wave 
gira da direita para a esquerda, al-
ternando a força lateral em cada elo 
da corrente para reter ativamente 
a mesma. Esse desenho cria áre-
as mais abertas para evacuação de 
lama e detritos, e preserva a reten-
ção da corrente em condições ad-
versas, dispensando o chain guide: 
ao longo de 300 km de teste, a cor-
rente não saltou uma única vez.

‘Rodados’ bem escolhidos
As rodas Fulcrum Racing 27.5 Disc, 
acompanhadas de cubos igualmen-
te da Fulcrum e por pneus WTB 
ByWay TCS 650b x 47c (47-584), 
compõem um conjunto que traba-
lha eficientemente em qualquer 
tipo de terreno seco. Pedras, gra-
vilha, terra, vegetação, raízes, as-
falto não são problema. No entanto, 
os pneus são quase slick ao cen-
tro, pelo que se as tuas aventuras 
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passam por terreno molhado e/ou 
descidas com o terreno muito solto, 
deves escolher outra borracha. As 
boas notícias é que a geometria da 
bicicleta permite utilizar pneus de 
até 54 mm.

As 3T Exploro estão projeta-
das para que seja possível montar 
pneus de estrada, de cross e até de 
BTT, seguindo o padrão GravelPlus. 

Os pneus de estrada e cross são 
700c, os pneus de BTT usam o ta-
manho 650b, garantindo que todos 
eles tenham praticamente o mesmo 
diâmetro geral da roda e, portanto, 
o mesmo comportamento expectá-
vel. Para 700c, a 3T recomenta ro-
das 3T Discus, para 650b rodas 3T 
DiscusPlus.

Passando para a parte do “confor-
to”, o selim WTB SL8 142 mm Black 
parece-nos confortável q.b. e não 
levantou grandes questões, mes-
mo numa volta longa, de 120 km, em 
terreno irregular. Zero bolhas e zero 
assaduras. Mais à frente, os perifé-
ricos são da 3T - espigão, avanço e 
guiador. O material utilizado nestes 
componentes é o alumínio. 

Desempenho satisfatório
Combinando a velocidade do ci-
clismo de estrada com a dureza do 

ciclismo de montanha, a 3T Exploro 
é mesmo o melhor dos dois mundos. 
Neste caso em particular, a bike é 
rápida em qualquer superfície e já 
tem provas dadas em competição. 
Nas nossas experiências, procurá-
mos testar a bike no mais variado 
naipe de superfícies possível.

Em asfalto, a bicicleta tem um 
desempenho muito satisfatório. A 
rolar, alcança-se facilmente veloci-
dades acima dos 30 km/hora, man-
tendo-se o andamento sem grandes 
dificuldades. A descer, a transmis-
são “esgotou” apenas acima dos 65 
km/hora, sendo que, derivado do di-
âmetro dos pneus, as descidas são 
encaradas com uma boa sensação 
de segurança.

No teste de subida na Serra de 
Montejunto, a relação 42x38 foi a 
utilizada nos setores mais íngre-
mes e exigentes, tendo a mesma 
correspondido satisfatoriamente. 
Chegou-se ao topo com energia 
mais que suficiente para encarar a 
descida com otimismo. O mágico 
numa gravel bike é que foi possí-
vel subir a serra pelo asfalto, com 
uma performance que rivaliza com 
uma bicicleta de estrada, e depois 
descer pela estrada de terra batida 
“corta fogo”. Muita pedra solta, pelo 
caminho e a adrenalina que, nor-
malmente, apenas é alcançada com 
uma BTT. Delicioso!

Em percursos tipicamente de » 

os vídeos da 
bike em ação!

Nos canais YouTube 
oficiais da GoRide 

Magazine e da marca 3T: 

 
 

0493T Exploro TEam ForcE BasE  |  TEsTE

YOUTUBE OFICIAL
GORIDE MAGAZINE

YOUTUBE OFICIAL
3TBIKE.COM

http://tecnocycle.com/
https://www.dmtcycling.com/en/
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https://www.youtube.com/watch?v=d-i6OTJI16I


sistema  
de travagem

sistema de 
transmissão 

comprimento  
do avanço

Pedaleira
única

Os discos de 160 
mm combinam 

perfeitamente com o 
comportamento que 
a bicicleta apresenta 
durante a travagem mais 
suave ou mais brusca.  
O sistema está comple-
tamente ajustado ao  
tipo de bike e ao peso.

Não se notaram 
quaisquer falhas na 

troca de velocidades, 
pelo menos durante os 
300 km que percorremos 
a testar este modelo. A 
cassete de 11 velocidades 
tem 42 dentes na relação 
mais lente e é adequada 
ao uso a que se destina.

Não recomendamos 
que se modifique 

esta característica da 
bike, dada a qualidade 
do avanço 3T, sendo 
preferível efetuar  
ajustes ergonómicos,  
se preciso for, afastando  
ou avançando o selim. 
Esteticamente perfeito.

Como é apanágio  
na maioria das bici-

cletas deste segmento 
neste momento, a peda-
leira única de 42 den-
tes dispensa o guia de 
corrente. Mas estão lá os 
furos para a instalação, 
se assim o desejarmos.  
A corrente nunca salta!

1 2 3 4

1 2

3 4
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Guiador na 
‘dose’ certa

rodas de 27,5 
polegadas

Instalações  
adicionais

comandos  
com precisão

Parece-nos robusto 
q.b. e apresenta 

as dimensões perfeitas 
mesmo para um atleta 
que esteja a ter as 
primeiras experiências 
com um bike de gravel 
(ou de estrada). As fitas 
de revestimento tem “ar” 
de poderem durar uma 
vida inteira.

É o standard neste 
momento nas 

gravel. Mas fica a saber 
que a estrutura geral 
e o quadro permitem a 
instalação de toda de 29 
polegadas. Mas não será 
necessário, de certeza: 
quem vem do BTT pode 
“acusar” a diferença, mas 
depressa se habitua.

Podemos instalar 
até três suportes 

para bidãos, não esti-
vessem as gravel bikes 
prontas para as longas 
distâncias. Mas não nos 
esqueçamos que alguns 
destes furos podem ser 
destinados à instalação 
de bolsas de transporte 
de dimensões razoáveis.

Os topos no guia-
dor que apoiam as 

manetes de travão e de 
mudança de velocidade 
parecem demasiado 
“altas”. Mas a precisão 
com que todo o siste-
ma permite controlar a 
transmissão e a trava-
gem compensa qualquer 
deslize estético, não?

5 6 7 8

5 6

87



ciclismo de montanha, é onde esta 
bicicleta mais surpreende pela po-
sitiva. A aceleração é vertiginosa, 
os obstáculos são facilmente ultra-
passados: raízes, pedras, regos, bu-
racos, pedra solta. Nada disto é rival 
para esta bicicleta. As descidas de-
vem ser encaradas com maior con-
centração, nomeadamente quando 
existem curvas fechadas em piso 
solto, regos e grandes pedras soltas. 

Nestas condições, recomenda-
mos a utilização de luvas reforçadas 
na palma da mão. A vibração não é 
excessiva, mas ao fim de algumas 
horas em terrenos muito irregulares 
começamos a “pagar a fatura”. Uma 
nota, neste terreno, para os travões: 
eficazes e a cumprirem a missão 
mesmo em descidas muito irregula-
res fora de estrada.

E nos singles?
O comportamento em single tra-
cks é bom. Ágil e esguia, a bici-
cleta vai exatamente para onde 
a “atiramos”. Com uma precisão 
inigualável e com a levez de uns 
meros 9 kg (sem pedais), é no des-
filar de curvas e mudanças de di-
reção que tentamos encontrar os 
limites desta máquina e da nossa 

própria técnica. A direção é preci-
sa e rápida e vai exatamente para 
onde queremos. Nos obstáculos 
mais “alto”, é necessária técnica 
para não levantar a traseira. Não 
esqueçamos que, apesar de todas 
as qualidades, a bicicleta continua 
a ser uma rígida a todos os níveis.

Virando atenções para onde 
era expectável que esta bicicleta 

cumprisse “melhor”, realmente a 
performance da mesma em gravi-
lha, estradões, caminhos agríco-
las e de terra compactada é sim-
plesmente de outro mundo. Com 
estas condições, a bicicleta pura 
e simplesmente “detona”. As velo-
cidades alcançadas são surpreen-
dentes, o comportamento é muito 
bom. Os quilómetros passam qua-
se sem nos darmos conta, com 
conforto, performance, segurança 
e muita, muita diversão. Mesmo em 
caminhos com terra muito irregu-
lar e regos, a vibração não é exces-
siva e, mesmo depois de mais de 
100 km nestas condições, não exis-
tem dores nos braços ou ombros. 
Os pneus selecionados de origem 
parece que ganham vida e, apesar 
de ficarem algo “curtos” em super-
fícies de montanha pura e dura, 
aqui mostram toda a sua força com 
velocidade pura, cadência, segu-
rança e versatilidade entre pisos. »

segurança 
e conforto

Os kms pas-
sam quase 

sem darmos 
conta com esta 
3T Exploro Team 
Base, é certo.

Vertiginosa!
Os obstáculos são facilmente 
ultrapassados: raízes, pedras, 

regos, buracos, pedra solta...

052 TEsTE  |  3T Exploro TEam ForcE BasE



“Mais  
de 640 km 
ao longo  
de oito dias 
de etapas...!”

mUIto ÁGIl 
e ‘esGUIa’, 
esta 3t 
exploro VaI 
exatameNte 
para oNDe  
a ‘atIramos’.



Para concluir…
Versatilidade e desempenho serão 
mesmo as palavras chaves, aqui. A 
3T Exploro Team Force Base é uma 
bicicleta que surpreende pela posi-
tiva, com um magnífico quadro com 
geometria aero, com rodas compe-
tentes e com uma transmissão pre-
cisa e fiável, que se adapta a quase 
todas as situações. Leve e con-
fortável, cumpre com distinção e 
extrema simplicidade a sua missão 
em praticamente todos os tipos de 
terreno e andamentos. Bastante 
precisa, encara com confiança mu-
danças de direção, terrenos mais 
técnicos e descidas típicas do BTT. 
Logo a seguir, consegue rolar como 
poucas em asfalto. E tudo isto com 
muita emoção e diversão à mistura, 
além de um sorriso na cara de quem 
a levar a “passear”. 

Ficha Técnica

Especificações  
resumidas: 

» Quadro: Exploro TEAM. 
» Forquilha: 3T Fango 
TEAM. 
» Guiador: 3T Superergo 
PRO (S: 40cm - M: 42cm - 
L: 44cm - XL: 44cm). 
» Desviador: SRAM Force1 
Long Cage. 
» Manetes: SRAM Force1 
Hydraulic DoubleTap. 
» Travões: SRAM Force1 
HRD / 160mm Centerlock. 
» Pedaleira: Praxis Alba 
M30, DM 42T. 
» Cassete: SRAM 11-speed 
PowerGlide, 11-42T. 
» Rodas: Fulcrum Racing 
27.5 Disc. 
» Pneus: WTB ByWay TCS 
650b x 47c (47-584). 
» Selim: WTB SL8 142mm.

DISTRIBUIDOR OFICIAL
TECNOCYCLE.COM

SITE OFICIAL
3TBIKE.COM

054 TEsTE  |  3T Exploro TEam ForcE BasE

o pormeNor 
Das escoras 

DesNIVelaDas 
reVela 

aprUmo No 
DesIGN e Na 
erGoNomIa.

http://tecnocycle.com/
https://www.dmtcycling.com/en/
http://tecnocycle.com/
https://www.3t.bike/en/


“Mais  
de 640 km 
ao longo  
de oito dias 
de etapas...!”



056 TEsTE  |  3T Exploro TEam ForcE BasE

todas  
as fotos!

Em GoRide.pt! 
Vê todas as fotos  
que tirámos durante  
o teste a esta 3T  
Exploro de gravel.

https://www.goride.pt/aventura-1-000-kms-na-islandia
https://www.goride.pt/3t-exploro-team-force-base-em-teste
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ersatilidade e desempenho serão mesmo 
as palavras chaves, aqui. A Exploro Team 
Force Base é uma bicicleta que surpreende 

pela positiva, com um magnífico quadro com geo-
metria aero, com rodas competentes e com uma 
transmissão precisa e fiável, que se adapta a quase 
todas as situações. Leve e confortável, cumpre 
com distinção e extrema simplicidade a sua missão 
em praticamente todos os tipos de terreno e anda-
mentos. Bastante precisa, encara com confiança 
mudanças de direção, terrenos mais técnicos e 
descidas típicas do BTT. Logo a seguir, consegue 
rolar como poucas em asfalto. E tudo isto com muita 
emoção e diversão à mistura, além de um sorriso na 
cara de quem a levar a “passear”. 

V

A nossa avaliação...

pontos mais positivos:
» Comportamento all around  
e manuseamento simples.
» Desempenho em estrada.
» Conforto elevado  
(dado que se trata de uma bicicleta aero).
» Fator diversão muito elevado.

pontos a melhorar:
» Pneus de origem apenas são adequados  
a 100% a pisos mais secos.
» Nível dos componentes parece ser ligeira-
mente inferior à qualidade do quadro. Isto 
apesar de todo o conjunto estar equilibrado.



Texto: Hernâni Brôco e Nuno Margaça 
Fotos: Pixabay e Granfondo Serra da Estrela 2019

treinar, subir,  
subir... repetir!
Seja ou não o primeiro, esta é uma  
‘missão’ sempre difícil. É por isso que temos  
um especialista na matéria a indicar-nos  
o que fazer. Eis como colocar a postos  
o corpo e a mente para uma prova que vai 
certamente ser exigente. Por Hernâni Brôco.

Artigo com o contributo 
de Hernâni Brôco

este antigo ciclista “pró” dispensa apresentações. 
É treinador UCI de grau III e especialista em fisio-
terapia, avaliação física, avaliação biomecânica, 

planificação de treino, nutrição e massagem desportiva 
na sua clínica Hernâni Brôco - Fisioterapia e Desporto.

e

FACEBOOK OFICIAL
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dicAs pArA  

prepArAr um  
grAnfondo

https://www.facebook.com/pg/hernanibrococlinica
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odos concordamos 
que um “bom” gran-
fondo é uma prova 
que, tanto ao nível 
da exigência como 

da intensidade, é uma das “amos-
tras” mais aproximadas que um 
atleta de ciclismo amador pode ter 
em relação à competição. Logo, é 
normal que quem leva a modalidade 
bastante a sério pretenda partici-
par nestes eventos com o máximo 
de sucesso possível, certo?

A bicicleta e todo o equipamento 
e material têm de estar super afi-
nados, entre outras questões téc-
nicas, mas o importante é termos o 

corpo e a mente perfeitamente em 
sintonia com o que nos propomos 
fazer quando chegar o dia. 

Por isso, tentamos com as pró-
ximas linhas contribuir para a tua 
preparação para o teu próximo 
granfondo (vejamos quando regres-
sam, pois neste momento estamos 
em plena fase pós Covid-19…). Di-
vidimos assim estes nossos conse-
lhos em duas grandes partes.

parte 1: o treino!
O treino depende do objetivo de 
cada um. Existem vários tipos de 
atletas e de objetivos na elaboração 
da preparação física e mental para 

uma prova de ciclismo de estrada 
como um granfondo, que pode ter 
aproximadamente 140 Km de ex-
tensão e 3.000 a 4.000 metros de 
desnível positivo. 

Mas, em primeiro lugar, temos 
de equacionar o principal objetivo 
a alcançar. Então, aqui vamos de-
talhar um pouco o eventual treino 
de quem tem uma das seguintes 
metas: lutar pelo pódio, ficar nos 
primeiros 50 primeiros lugares e 
terminar, apenas. 

o papel do treinador
Mas, antes de começarmos, aten-
ção: como dito anteriormente, a 
preparação está totalmente de-
pendente do principal objetivo, pois 
é muito importante o atleta estar 
ciente das suas próprias capacida-
des; da mesma forma, o treinador 
tem por dever levantar ou baixar as 
espetativas de cada atleta.

Cada atleta é único e tem de per-
ceber que um treino específico e » 

t

o oBJeTiVo É o Que mAis 
condicionA A prepArAÇÃo. 
Queres LuTAr peLo pÓdio com 
os meLHores, ficAr no Top 50 
ou ApenAs TerminAr A proVA?
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o treino é a 
chave de tudo...

Durante a semana, 
ao fim de semana, 

sempre que possível... 
E quando não há tempo 
ou condições para 
treinar na rua e/ou em 
grupo, os rolos ou um 
sistema equivalente, 
dentro de casa, são 
condição essencial 
para alcançarmos  
os nossos objetivos 
numa prova futura.

dedicado a si muito ou nada servirá 
a outro. Não há duas pessoas iguais.

Queres terminar?
Comecemos então pela preparação 
para um atleta que tem por objetivo 
principal terminar o granfondo que 
se propõe fazer. Estes atletas são 
pessoas que, por norma, estão num 
primeiro processo de conhecimen-
to do ciclismo, por assim dizer. São 
atletas que colocam para si pró-
prios objetivos pessoais em torno 
de, principalmente, metas físicas e 
de superação pessoal.

Nestes casos, o treino para o 
granfondo é baseada na preparação 
muscular e mental do atleta, pois 
uma prova que pode demorar cin-
co ou seis horas necessita de um 
treino de compromisso próprio. E 
um hábito constante e importante 
nestas situações passa por conse-
guimos habituar o corpo e a cabeça 
a não encontrarem desculpas para 
“saltar” treinos. Esta é normalmente 

a maior dificuldade nestes atletas.
Conseguindo ultrapassar esta 

fase e criando uma rotina quase de 
imediato, é possível passar a ter ou-
tros objetivos. E assim por diante 
até se começarem a obter resulta-
dos. O mais indicado poderá ser, de 
um modo geral: 

» Um treino diário entre uma a 
três horas durante a semana, in-
door ou estrada (variando o tempo 
do treino em função deste fator, 
obviamente).

» Dois treinos em grupo mais lon-
gos ao fim de semana, com distân-
cias entre 100 e 150 kms, com acu-
mulados de 1.000 a 2.000 metros.

Ou seja, pedalar, pedalar, peda-
lar o mais possível. Subir, subir, 
subir o mais possível. Mas também 
rolar, rolar, rolar o mais possível. 
Com este tipo de treinos, os atletas 
preparam o aspeto físico durante 
a semana (e também a mente, pois 
treinos a solo são sempre treinos 
mentalmente duros) e a endurance 

ao fim‑de‑semana, aí sim com com-
panhia, de preferência.

Para ficar no top 50… 
e um pouco mais!
Os objetivos dos atletas que pre-
tendem tentar ficar no top 50 são 
em tudo semelhantes aos anterio-
res, mas com uma taxa de esforço 
físico bastante superior. Mas o foco 
não está tanto na parte psicológica, 
pois, nestes casos, não há uma        » 

os Treinos 
deVem ser 

seguidos por 
um TreinAdor, 

por um 
prepArAdor 

fÍsico e por um 
nuTricionisTA. 
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necessidade tão grande de pre-
paração mental. Afinal de contas, 
estamos a falar de atletas já expe-
rimentados e com muitas horas de 
treino de background.

Quanto aos atletas que lutam por 
lugares de topo, aqui já falamos de 
atletas que podem ser denomina-
dos de prós ou semi-prós. Ou seja, 
são ciclistas com uma aptidão físi-
ca e mental semelhante a qualquer 
atleta de alta competição, no fundo. 
Nesse sentido, é muito provável que 
os treinos a cumprir sejam muito 
adequados às características de 
cada um, naturalmente.

São treinos muito focados no de-
senvolvimento das potencialidades 
de cada atleta, que obviamente irão 
necessitar de desenvolver umas 
áreas e noutras apenas manter, pois 
já as têm nos níveis necessários.

Estes treinos, sejam para prin-
cipiantes, ou atletas profissionais, 
devem em qualquer caso ser acom-
panhados por um treinador, por um 
preparador físico e por um nutricio-
nista, preferencialmente, pois só 

assim será possível evoluir e atingir 
as desejadas metas de cada um.

Parte 2: a análise… e o dia! 
Este nosso artigo é essencialmente 
sobre como podemos preparar uma 
prova de estrada deste género em 
termos de treino e preparação físi-
ca prévia, e não é tanto relacionado 
com dicas válidas para o próprio dia 
e para o “durante” da corrida. Mas, 
já que falamos sobre o tema, po-
demos tentar deixar algumas indi-
cações que, em situações normais, 
funcionam connosco e pela nossa 
experiência enquanto ciclistas. 

A primeira é também prévia ao 
granfondo em causa, de certa for-
ma: tenta ficar a conhecer o per-
curso de antemão. Podes fazê-lo 

visitando o local uns tempos antes, 
ou então falando com alguém que 
conhece a zona e as estradas em 
que a prova deverá passar. Isto é 
importante porque é um forma efi-
caz de, em complemento ao bom 
estudo do gráfico de altimetria, 
conseguirmos conter os ânimos ini-
ciais e conseguirmos fazer uma boa 
gestão do esforço. 

Bike e material no ponto
Por outro lado, é vital que tenhas o 
bikefit perfeitamente executado. 
Ter a bike completamente feita ao 
corpo e ao estilo de pedalar, e não 
o contrário. O selim é um ponto im-
portante, tal como outros: se existir 
desconforto de algum modo duran-
te a prova, toda a experiência pode 
transformar-se num pesadelo. 

Escusado será dizer que é ne-
cessário que te equipes com tudo o 
que é roupa, equipamento, comida 
e bebida. Para o antes, para o du-
rante e para o depois. Isotónico e 
sal podem ser determinantes ao fim 
de muitos kms, quando passa a ser 
preciso restabelecer sais minerais.

em grupo é melhor 
No próprio dia, se estás sozinho, 
porque não procurar um grupo em 
que te possas integrar? Para peda-
larem à vez e conversarem quando 
possível, desanuviando o ambien-
te. Se gostares de o fazer, claro. É 
que para nós a parte social também 
conta, e não só o convívio antes de 
arrancar e ao terminar. 

Por fim, tenta ter o máximo de 
cuidado com os outros, especial-
mente se tens pouca experiência 
nestas andanças; está preparado 
para eventuais problemas de me-
cânica; e, acima de tudo, aproveita 
a experiência. É sempre algo único, 
disso não há dúvida! 
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nesTAs proVAs HÁ ATLeTAs  
com umA ApTidÃo fÍsicA e 

menTAL semeLHAnTe A QuALQuer 
ATLeTA de ALTA compeTiÇÃo.
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nome é incontorná-
vel no mundo das bi-
kes e dispensa apre-
sentações. E temos 
um prazer enorme 
em anunciar que 

Marco Chagas é um dos elementos 
“fixos” da equipa GoRide, que em to-
das as edições nos trará conselhos, 
dicas e informações essenciais 
para a nossa vida em torno das bi-
cicletas. Mas não queremos ence-
tar esta “parceria” sem antes dar a 
esta “lenda” o possibilidade de ser 
um dos nossos primeiros entrevis-
tados na GoRide Magazine. No en-
tanto, já todos nós vimos ou lemos 
entrevistas a Marco Chagas, certo? 
É por isso que queremos dar a esta 
conversa um “rumo” especial e que 
consideramos de grande interesse 
para todos os amantes de ciclismo 
e BTT: como podemos manter-nos 
ativos ao chegarmos a idades em 
que já não somos propriamente jo-
vens? Porque todos nós queremos 
pedalar até o mais tarde possível!

Vamos diretos ao assunto! De uma 
forma resumida e antes de entrar-
mos em pormenores, qual é a fór-
mula para nos mantermos ativos 
até o mais tarde possível? Tem de 
haver um segredo…
A resposta é fácil: satisfação total. 
É por isso, por me sentir perfeita-
mente satisfeito neste mundo, que 

não me é difícil manter um nível ra-
zoável em termos físicos. Mesmo 
após os 60 anos de idade, como 
é o meu caso. Basicamente, não 
tenho precisado de fazer sacri-
fícios ao longo do tempo porque 
a prática do ciclismo em modo 
lazer é uma satisfação tão gran-
de que só me ajuda no dia a dia. » 

 A PRÁTICA DO 
CICLISMO EM  LA-

ZER É UMA SA-
TISFAÇÃO  MUITO 

GRANDE  E QUE 
ME AJUDA NO 

DIA A DIA.

Entrevista: Jorge D. Lopes

‘paixão’
Em apenas uma palavra, é assim que um dos melhores ciclistas 

portugueses de todos os tempos fundamenta a principal razão  
para continuar a praticar ciclismo e BTT após tantas décadas.

Marco Chagas

o

conversa
MARCO 

ChAGAS



hábitos de sono e 
descanso especiais?

“Em termos de descanso  
e horas de sono, mantenho 

os hábitos de atleta de alta 
competição. Isto é algo que 
considero essencial, mesmo 
que por vezes a nossa vida 
profissional não facilite!”,  
confessa Marco. 

Como se lida com o término de uma 
carreira de ciclista como a sua? 
Não queremos pedalar durante 
uns tempos ou sentimos na mesma 
uma forte necessidade de praticar 
o desporto (de forma mais light)?
Não me foi nada difícil o momento 
de abandonar a atividade como pro-
fissional, foi uma decisão pensada. 

Sempre de olho na 
alimentação diária?

“Os cuidados na alimentação 
não são muitos, talvez pelos 

meus hábitos alimentares desde 
jovem. Só tenho o cuidado de  
não cometer exageros, tanto  
na comida como em tudo no dia  
a dia”, explica-nos Marco Chagas.

Na minha carreira já tinha atingido e 
até ultrapassado os meus melhores 
sonhos em termos de resultados. 
Mais difícil foi o regresso à ativida-
de física regular após uma pausa de 
cinco anos que se seguiu ao térmi-
no da competição. Esse sim foi um 
enorme erro, não tenho problema 
em reconhecer isso hoje.

Terminou a carreira de profissio-
nal com 33 anos, mas com 63 ainda 
pedala...
Abandonei com 33 anos, parei os 
tais cinco, fiz depois um recome-
ço lento e difícil. No entanto, ra-
pidamente me apaixonei pelo BTT 
e é isso que me continua a mo-
tivar mais, apesar de não deixar » 
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Clube de Ciclismo 
Marco Chagas

O clube de ciclismo 
fundado por Marco 

Chagas, muito ativo e re-
pleto de atletas de alto nível. 
Segue-o no Facebook!

 FACEBOOK OFICIAL
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https://pt-pt.facebook.com/ccmarcochagas


de pedalar em estrada, sobretudo 
para tirar partido das belas bikes 
que existem atualmente, que tanto 
nos desafiam.

Qual a sua rotina ligada à bicicleta 
hoje em dia?
Acho que não podemos falar verda-
deiramente em rotina... Hoje o meu 
dia a dia continua muito preenchido 
e a bicicleta às vezes fica em segun-
do plano. Contudo, faço os possí-
veis para pedalar diversas vezes por 
semana, nesta fase quase sempre à 
noite, com a minha companheira e 
também com amigos. Durante a se-
mana menos, mas ao fim de sema-
na sim. Aliás, são poucos os fins de 
semana em que não pedalo: ou aqui 
pelas minhas zonas com amigos ou 
participando em eventos, o que to-
taliza uma média de mais de 40 fins 
de semana ocupado com as bikes!

Outras modalidades desportivas: 
há algo que beneficie claramente a 
prática do ciclismo?
A prática de outras modalidades é 
sempre benéfica, a meu ver, e em 
qualquer idade. No meu caso pes-
soal, a minha atividade física é mui-
to diversa e poucas vezes ligada à 
prática desportiva. Baseio quase 
tudo em torno das voltas e eventos 
de bicicleta, no fundo.  

Porquê a decisão de passar a fazer 
BTT na maior parte das vezes? 
A minha escolha para a prática do 
BTT tem muito a ver com a possi-
bilidade de fazer o que mais gosto 
(pedalar) e ao mesmo tempo tirar 
partido do muito que esta variante 
do ciclismo nos oferece. Em espe-
cial o contacto com a natureza.

É mais exigente para o corpo, não?
Sim, o BTT é muito exigente 

fisicamente, é verdade. Mas tam-
bém acho que, praticado com limi-
tes e sem grandes objetivos des-
portivos, em especial quando não 
se é jovem, será certamente das 
melhores escolhas como prática 
desportiva de manutenção e saúde.

Nas provas mais duras/extensas/
arriscadas, há precauções espe-
ciais a tomar? E cuidados exigentes 
na preparação do corpo, da mente, 
da bicicleta, do equipamento…
Quando se aborda uma aventura 
mais exigente como podem ser 
exemplos o Transportugal, o Brasil 
Ride ou o Titan Desert, é claro que 
a preparação deve ser mais cuida-
da, a todos os níveis. Mais treino a 
todos os níveis. Se assim não for, as 
possibilidades de correr mal serão 
grandes, isso é certo. É importante 
que tudo vá bem afinado: o corpo, a 
parte psicológica, a afinidade com 
um eventual parceiro de corrida, 
a bicicleta e todo o equipamen-
to. Todos os detalhes contam... » 

Brasil Ride em 2012!
Marco Chagas com Nuno 
Margaça, um dos mentores 

do projeto GoRide Magazine.
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Os anos passam e o gosto pelas bi-
cicletas e pelo ciclismo teima em 
manter-se forte. Será assim para 
sempre ou já começa a equacionar 
ser menos ativo?
Já ultrapassei os 60 anos, sei que 
algum dia não poderei continuar a 
ter a vida desportiva que ainda hoje 
consigo manter... Mas enquanto 
tiver a condição física que me per-
mita, continuarei a pedalar, sim. O 
mais certo é um dia destes optar 

Suplementação?
Não faço muito uso 
de suplementos. No 

entanto, quando se prepara 
uma presença em provas 
por etapas ou numa fase de 
maior quilometragem em 
aventuras mais exigentes, 
já se recorre com natural-
idade aos muitos e bons 
suplementos que existem.

por uma e-bike, provavelmente!

Numa palavra (ou apenas numa fra-
se), qual a principal razão para con-
tinuar a praticar ciclismo e BTT?
Outra resposta fácil: paixão!

Por fim, que mensagem gostaria de 
deixar aos nossos leitores que têm 
como objetivo manterem-se fortes 
e saudáveis (de corpo e mente) para 
pedalarem até mais tarde possível?
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A minha mensagem será no sentido 
de dizer a todos, aos jovens e tam-
bém aos menos jovens, que sejam 
ativos, sempre. Pratiquem ativida-
de física regular, não importa qual. 
Se for possível, andem de bicicleta, 
claro, e o maior número de vezes 
possível. De preferência com com-
panhia. Vão perceber porque é de-
terminante a razão que mencionei 
anteriormente: esta é uma forte 
paixão que ficará para sempre!  
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Lapierre ProRace SAT 9.9 LTD

Roda 
29’’

Peso 
9,9 kg

Preço 
€ 6.199

Modalidade 
XC/Maratona

teste
lapierre  
prorace  

sat 9.9 ltd



stá lá tudo. Tanto que, 
por mais que estejamos 
habituados às bikes de 
suspensão total, nos 
custou muito separar 

desta versão 2020 da Lapierre Prorace 
SAT 9.9 LTD, uma topo de gama que não 
deixa créditos por mãos alheias, impon-
do respeito à concorrência, sem dúvida. 
Controlo, eficácia, conforto, peso (incri-
velmente) reduzido, uma seleção exímia 
de componentes e boas sensações em 
todos os momentos. O que mais se des-
taca, contudo? 

impactos absorvidos...
Fácil: a forma como o corpo se adapta 
ao modo como a bicicleta está cons-
truída, desde o primeiro minuto. E a 
“culpa” é da geometria do quadro e da 
maneira como a Lapierre o construiu. 
A marca entra em questões técnicas 

para explicar o desenvolvimento, dizen-
do mesmo que as fibras de carbono são 
combinadas de forma diferente para 
cada tamanho de quadro; na prática, 
contudo, queremos explicar apenas o 
que sentimos em cima da bike: sente-
-se que há uma parte do quadro muito 
“forte”, que transmite para as rodas toda 
a força da nossa pedalada, tipicamente 
como acontece numa hardtail. Ou seja, 
a aceleração necessária para XCO, ma-
ratonas, competição. Por outro lado, há 
outra secção, nas uniões mais acima e 
perto do espigão de selim, que oscila 
consoante o peso e as forças exerci-
das. Tudo porque está ali um “pedaço” 
de “plástico” chamado elastómero que 
forma o sistema Shock Absorption Te-
chnology (ver caixa na próxima página). 
Temos assim mais conforto do que seria 
de esperar numa bike desta categoria. 
E mais dinâmica. Não se pense que »  

E

Rider: Paulo Quintans 
Texto: Jorge D. Lopes 

Fotografia: GoRide Magazine

Para imPor 
rEsPEito...

Uma topo de gama hardtail que nos seduz  
do princípio ao fim de cada volta ou corrida.  
Por tudo, especialmente pela performance.

Lapierre Prorace SAT 9.9 LTD
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temos o  amortecimento de uma 
suspensão total, contudo.

O que acontece certamente é que 
há critério em tudo o que está ins-
talado nesta Lapierre... E isso nota-
-se pelo desempenho positivo e 
pelas boas sensações: o guiador de 

740 mm dá controlo, está no ângulo 
certo; o selim FSA Tundra cumpre 
a missão, apesar de muitos de nós 
gostarmos de trocar o selim pelo 
nosso preferido; as rodas Carbon 
XC da marca, robustas, rápidas e 
ao mesmo tempo leves (contribuem 

certamente para os 9,9 kg que com-
provámos com pedais, tamanho M); 
e os pneus foram bem escolhidos: 
um Maxxis Ardent Race para dar 
grip à frente e um Ikon de 2,20 atrás 
para dar speed. Concordamos.

Suavidade eficiente... 
Falamos de algo que faz a diferença 
nesta e em qualquer outra bike em 
que esteja instalado: o sistema de 
tansmissão eletrónico SRAM Eagle 
XX1 AXS otimizado para a cassete 
e corrente de 12 velocidades. É um 
facto que não tivemos connosco 
esta Lapierre tempo suficiente para 
aferirmos a autonomia da bateria 
instalada no desviador (o importa-
dor garante-nos ser de “meses”...), 
mas, no que toca a performance, 
esta transmissão é um espanto. O 
manípulo à direita reage a simples e 
leves toques do polegar e a passa-
gem ocorre de imediato, sem atrito. 
Confessamos o receio de, em caso 
de queda, o sistema levar uma »  
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o melhor que  
a sraM tem... 

No que toca a siste-
mas de transmissão 

em BTTs: o SRAM XX1 Eagle 
AXS! É o conjunto eletrónico 
do fabricante e proporciona 
uma experiência fantástica 
em cima de qualquer bike. 
Nesta Lapierre isso não é 
exceção: ligeiros toques 
com o polegar são sufi-
cientes para a passagem de 
velocidade, sem falhas. 



pancada “fatal”; mas isso são os 
“ossos do ofício”, certo? Pode acon-
tecer com qualquer componente. E 
trata-se de um conjunto caro, como 
sabemos, não superasse esta bike 
os 6.000 euros. Tudo está depois 
otimizado para uma pedaleira única 
32d, boa escolha. Possível é instalar 
uma unidade 30d ou 34d, com for-
ma de ajustar o útil guia de corren-
te. Lá mais atrás, a cassete 12v 10-
50 também se adequa à média dos 
utilizadores deste modelo.

o melhor da Fox...
Inevitável neste patamar de preços 
é também termos por perto uma 
suspensão frontal topo de gama. É 
o que acontece aqui, com a FOX 32 
SC “Orange” Factory Kashima com 
curso de 100 mm a revelar-se uma 
“companheira” sem falhas, tal como 
se espera sempre de um compo-
nente deste calibre. Permite ajuste 
remoto no guiador com duas posi-
ções distintas, em função do que se 

vai passando no terreno, e há quase 
uma gestão autónoma e inteligente 
do amortecimento que vamos pre-
cisando em cada segmento. 

Notamos desempenho equivalen-
te ao nível da travagem proporciona-
da pelo conjunto Level Ultimate da 

SRAM, com discos de 160 e 180 mm, 
como acaba por ser normal neste 
género de bicicleta. Dificilmente 
se nota que a bike foge ao nosso 
controlo, a menos que seja uma 
situação daquelas em que assu-
mimos que “abusámos” e a queda »  

shock absorp-
tion Technology

Este sistema que aqui 
vemos no topo do qua-

dro nasceu para minimizar 
as vibrações nas bikes de es-
trada Lapierre quando circu-
lavam em calçada. Aqui, fa-
zem deste modelo uma das 
hardtail mais confortáveis 
que alguma vez experimen-
támos. Não é uma suspen-
são, atenção, é um sistema 
de absorção de impactos. 
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pedaleira 
32d e cassete 
12V 10-50: UMa 
escolHa 
acertada 
para a Maior 
parte dos 
UtiliZadores 
deste Modelo.



pode ser certa. No entanto, mesmo 
num ou outro momento de “des-
comando”, confessamos que esta 
Prorace nos deu uma ajuda vital na 
correção de trajetória, com a sus-
pensão e os travões a comporta-
rem-se como é suposto. 

Resumindo, ficamos com dois 
conceitos-chave na memória: a ve-
locidade com que esta Lapierre en-
tra no trilho e sai do mesmo, sem-
pre em controlo (por causa, acima 
de tudo, da suspensão, do quadro e 
de outras “companhias” eficazes), e 
a leveza que quase nos “engana” ao 
início para depressa nos transmitir 
uma “mensagem” de performance 
típica das corridas. Máquina!      

a sUspeNsÃo  
topo de GaMa  
FoX 32 sc coM  
100 MM de cUrso  
É o Nosso ‘aNJo  
da GUarda’ eM 
MUitos MoMeNtos 
Mais ‘aBUsados’...   

Ficha Técnica

Especificações  
resumidas: 

» Quadro: Prorace SAT 29” 
Carbon Ultimate. 
» Suspensão:  
FOX 32 SC “Orange” Fac-
tory Kashima 29’’ 100 mm. 
» Guiador: Carbono, 740 mm. 
» Desviador:  
SRAM XX1 Eagle AXS 12s. 
» Travões: SRAM Level 
Ultimate Carbon Black 
(discos 180 mm e 160 mm) 
» Pedaleira: SRAM XX1 Ea-
gle Black Carbon DUB 32T. 
» Cassete: SRAM XG1295 
Eagle 10-50 12v. 
» Rodas: Lapierre Carbon 
XC 29’’ Boost XD Driver. 
» Pneus: 9X2.25 Maxxis 
Ardent / 29X2.20 Ikon 
Folding Black 60TP. 
» Peso:  9,9 kg.

SITE IMPORTADOR
CICLOCOIMBROES.COM
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SITE OFICIAL
LAPIERREBIKES.COM

https://www.lapierrebikes.com/
http://www.ciclocoimbroes.com/


“Mais  
de 640 km 
ao longo  
de oito dias 
de etapas...!”
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todas  
as fotos!

Em GoRide.pt! 
Temos mais fotos  
desta Lapierre. Clica/
toca aqui para veres  
a galeria completa.

https://www.goride.pt/lapierre-prorace-sat-9-9-ltd-em-teste
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rodas da marca...
Em carbono e com um 
look and feel muito ro-
busto, apesar da leveza.

Pneus: boa escolha!
O Maxxis Ardent Race mon-
tado à frente revelou-se um 

pneu muito competente.

1



Escolha de pneus 
inteligente

À frente está o Maxxis  
Ardent Race, de 2,25, 

para dar grip; atrás está um 
Ikon 2,20 para ajudar a rolar.

4

Guiador Fsa slK 
em carbono

Muito plano, como pede 
a competição, e com 740 

mm, dando muito controlo em 
trilhos mais técnicos. Falemos 
aqui também dos travões,  
eficazes, com discos de 180 
e 160 mm. Avanço na medida 
certa (70 mm, em alumínio).  

3

Fox 32 SC Factory 
que se porta bem

Não precisamos gabar 
a performance desta 

suspensão frontal, é certo, 
sendo que o sistema de ajuste 
automático ao terreno nos 
fornece a cada momento  
a dose certa de amorteci-
mento. Com elevado grau  
de personalização, também.

2

A eletrónica do 
SRAM Eagle XX1 AXS 

Em cima, o compacto 
manípulo, também muito 

sensível e preciso. Comunica 
por Bluetooth com a des-
viador, por isso é que lá está 
uma bateria removível para re-
carga sempre que necessário. 
Não verificámos a autonomia.

1

Guia de corrente  
e cablagem interna

Será mais difícil que  
a corrente saia do sítio, 

certamente. Nota para as três 
posições possíveis no guia, 
conforme a montagem de 
pedaleiras 30d, 32d ou 34d.

5

3

4

5



uando dás ao pedal, esta Lapierre anda 
mesmo. Parece cliché, mas é verdade: 
esta é uma BTT efetivamente rápida, 

“atacante” e robusta, que vai exatamente para 
onde a queremos levar, com grandes índices de 
controlo. Ao mesmo tempo, é bastante confor-
tável para uma hardtail. Todos os componentes 
são top, o que logo pelo preço se prevê, e isso faz 
com que, além do excelente desempenho a todos 
os níveis, sintamos um grande prazer em andar 
nesta bike. E o desenho do quadro, complemen-
tado pela instalação equilibrada de tudo o resto, 
faz com que não sintamos vontade de mudar seja 
o que for na Lapierre Prorace SAT 9.9 LTD. Se-
nhoras e senhores, um apauso para ela! 

Q

A nossa avaliação...

Pontos mais positivos:
» A fantástica escolha de componentes.
» O sistema sAt que faz parte do quadro 
e que ajuda a minimizar as vibrações 
sentidas em cima desta hardtail.
» A bem desenhada geometria do 
quadro, que traz desempenho exímio.

Pontos a melhorar:
» É mesmo muito complicado encontrar 
um ponto menos positivo nesta bici-
cleta. Porque, na verdade, ele não existe. 
se tivessemos de enumerar um, ainda 
assim, teríamos de referir o preço...

rÁpida, ‘atacaNte’ 
e roBUsta, esta 
lapierre Vai 
eXataMeNte para 
oNde a QUereMos 
leVar. e É MUito 
coNFortÁVel  
para UMa Hardtail!
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Rider principal: Hans Rey 
Textos e fotografia: Carmen Freeman

‘diabos’ 
na tasmânia!

Este veterano das bikes passou recentemente  
por Blue Derby e St. Helens, dois destinos brutais  

na Tasmânia, e mostra-nos como a vida local 
depende dos trilhos de enduro e BTT.  

Uma aventura de Hans Rey

aventura
hans rey: 

‘diabos’  
na tasmânia!





Cad
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ois marcos históri-
cos de extrema im-
portância assolaram 
a pequena cidade de 
Derby, localizada no 

nordeste da Tasmânia. O primeiro 
foi em 1929 com o rebentamento de 
uma barragem: a torrente de água 
destruiu a cidade, levando casas e 
ceifando vidas. O outro – aquele que 
mais nos interessa hoje – foi e con-
tinua a ser o BTT...

Quem poderia imaginar que uma 
pequena cidade mineira tatuada 
por tragédias, com uma economia 
ausente de oportunidades, pode-
ria ter uma ascensão de tal gran-
deza? Este renascer tem origem 
nas ações de empreendedorismo, 
planeamento, determinação e pura 
vocação para desbravar, conceber 
e “produzir” trilhos... 

Em 2016, o mago mundial dos tri-
lhos Glen Jacobs e Tim Watson, da 
Blue Derby Trails, convidaram-me a 
mim e ao Tyler Mccaul para andar, 
fotografar e escrever sobre este pa-
raíso do BTT. Os single tracks de » 

d



081‘diabos’ na tasmânia!  |  aventura

enviado especial: hans rey!

GoRide Magazine orgulha-se de ter Hans Rey 
como colaborador regular e de poder assim apre-
sentar-te uma fantástica reportagem em cada 

edição. E um pouco por todo mundo, claro, como podes 
ver pelo que este veterano das bikes conta no seu site!

a

PLANEAMENTO, 
DETERMINAÇÃO 

E PURA VOCAÇÃO 
PARA DESBRAVAR 

TRILHOS...

SITE OFICIAL
HANS REYS

YOUTUBE OFICIAL
HANS REY

http://tecnocycle.com/
https://hansrey.com/
https://www.youtube.com/channel/UCsHBEo42hWRaPOW5YEqwtHg
https://www.youtube.com/channel/UCsHBEo42hWRaPOW5YEqwtHg


de Bay of Fires ao agora lendário 
Blue Tier, em Poimena; este ponto, 
por sua vez, liga a Big Chook, perto 
de Weldborough. 

ingredientes reunidos
Existem múltiplos fatores a juntar 
para se criar o destino perfeito para 
a prática de BTT: uma cidade pito-
resca e que seja perto de um aero-
porto; uma infraestrutura com lojas 
de bicicletas, shuttles, restauran-
tes, alojamentos; e, claro, um sítio 
para bebermos uns copos. Tudo a 
uma curta distância de trilhos des-
lumbrantes, situados numa bela 
paisagem e adequados a todos os 
níveis de exigência.

Derby, com os seus Blue Derby 
Trails, tem tudo isto! É um spot de 
bikes para todos os perfis: para o 
principiante que quer sentir a ter-
ra debaixo dos pneus pela primeira 
vez, para um puro XC ou para um 
viciado em saltar que não conhece 
limites. Ao longos de 123 kms de tri-
lhos, todos encontram diversão.

os

Há outra coisa vital e que torna 
Blue Derby especial: a paisagem 
única. Uma floresta tropical tem-
perada e densa, com uma fauna 
exuberante emoldurada por copas 
de árvores, luz solar a atravessá-
-las criando uma filigrana de som-
bras refletidas em cascatas e rios, 
lama e muito mais. O cenário é per-
feito quase todo o ano.

mas comecemos...
Dirigimo-nos até Derby passando 
pelo Dorset Hotel. O sítio estava 
um pouco adormecido em 2016, 
praticamente vazio todas as noi-
tes; agora está a crescer e a re-
bentar pelas costuras com clientes 
que querem comer, beber e dormir. 
É aqui que vais encontrar pesso-
as nos sete dias da semana, todas 
elas prontas para partilharem as 
suas histórias de bikes. Há oito no-
vos quartos de hóspedes remode-
lados e é sempre melhor reservar.

Em três curtos anos, como as coi-
sas mudaram... Há mais trilhos e »  

Blue Derby ainda eram relativamen-
te desconhecidos, mas depressa os 
amantes de BTT de todo o mundo 
descobriram estas maravilhas e de-
las têm desfrutado. Mais: como sa-
bemos, este foi o cenário de várias 
etapas recentes da Enduro World 
Series (EWS). Definitivamente, esta 
pequena cidade está no mapa dos 
melhores locais para desfrutar da 
modalidade desportiva BTT.

Agora, passados mais de três 
anos, regressei para ver ao vivo e a 
cores como a cidade cresceu e se 
expandiu, tal como aconteceu com 
esta rede de single tracks... E não 
apenas os que estão circunscritos a 
Blue Derby, pois a expansão chega 
também à pitoresca cidade costei-
ra de St Helens, bastante próxima. 

Uma cidade com uma imagem 
antiga, entre mar com praias de 
areia branca e floresta protegida, 
St Helens tem um local com quase 
84 kms de trilhos de BTT perto do 
centro da cidade, com uma ligação 
extra de 42 kms que vai das praias 



mais lojas de bicicletas abastecidas 
com tudo o que precisamos, o alo-
jamento cresceu de algumas camas 
para centenas, as propriedades que 
ninguém queria estão agora a ser 
compradas e o pub está cheio todas 
as noites. Definitivamente, as notí-
cias espalharam-se em pouco tem-
po e Derby passou da hibernação 
para a prosperidade. Em apenas 

alguns dias conheci pessoas de 
países como EUA, Noruega, Suíça, 
Bélgica e Nova Zelândia, todas em-
polgadas com o que encontraram.

Na natureza não há linhas retas, 
há fluidez. E essa palavra descreve 
bem os trilhos de Blue Derby. Em-
bora esta área tenha uma beleza 
que evolui e se desdobra em algo 
diferente a cada esquina e berma, 

o processo de chegar ao ponto em 
que nós bikers poderíamos desfru-
tar de tudo isto foi um pouco difícil. 

É aqui que entra o progresso, 
planeamento, determinação e ge-
nialidade dos que fazem os trilhos 
que mencionei anteriormente. Tim 
Watson, de Dorset Council, lutou 
com unhas e dentes para obter o 
financiamento estatal que pagaria 
os custos para realizar os trilhos a 
serem construídos em Derby. Tim 
foi determinado desde o início para 
que a Worldtrail, liderada por Glen 
Jacobs, fosse a empresa escolhida 
para construir ali alguns dos me-
lhores trilhos do mundo e colocar 
Derby no mapa do BTT. 

os números não mentem 
Os números provam como estavam 
certos. As receitas adicionais do 
turismo na Tasmânia aumentaram 
em $30.000.000 só em Derby. As 
estatísticas revelam que os visi-
tantes passam em média cinco 
noites em Derby e outras cinco »  

NA NATUREZA NÃO 
HÁ LINHAS RETAS, 
HÁ FLUIDEZ. E ESSA 
PALAVRA DESCREVE 
BEM ESTES TRILHOS.





noites a explorarem o resto da Tas-
mânia. Derby passou a ter mais 120 
postos de trabalho e 100 camas 
desde janeiro de 2019. Para contex-
tualizar, antes destes magníficos 
trilhos aparecerem, havia cerca 
de 170 residentes e apenas alguns 
empregos nesta cidade esquecida. 
Resumindo, quando a indústria das 
explorações de madeira partiram, o 
mundo do ciclismo chegou.

Alguns dos melhores pilotos do 
mundo descobriram Blue Derby e os 
melhores pilotos de enduro compe-
tiram lá. Tudo valeu a pena quando a 
EWS realizou aqui etapas por duas 
vezes e o spot conquistou o prémio 
de melhor pista de corrida em 2019.

trilhos fantásticos
Os trilhos são incríveis. Confluem 
numa forma que segue o caminho 
natural, abraçam as lajes de grani-
to e criam um ícone a partir do Big 
Crack, o monólito de pedra visto em 
tantos posts no Instagram. Ali mo-
delou-se a terra e construíram-se 
paredes de pedra para transformar 
o que outrora foi terra mineira aber-
ta num dos conjuntos de singles 
mais icónico de sempre: o Twisties.

No primeiro dia, explorámos tri-
lhos novos e um pouco mais hard-
core, que deslizam por enormes la-
jes de granito e oferecem uma vista 
linda dos pássaros junto ao lago e da 
cidade abaixo, antes de chegarmos 
a um jardim de rocha para a reta 
final. Para Hans, isto foi uma tone-
lada de diversão. A partir daí, juntá-
mo-nos ao novo trilho verde (dificul-
dade fácil) ao longo do Lago Derby, 
agora mais  acessível por uma ponte 
suspensa recém-construída. Esta 
nova pista é perfeita para famílias e 
para quem quer testar os pneus na 
terra pela primeira vez.

Com a companhia de miles
Miles Smith, um jovem local que há 
três anos nunca tinha usado uma »   

OUTRORA 
TERRA 

MINEIRA, ESTE 
É UM DOS 

SINGLES MAIS 
ICÓNICOS 

DESTE SPOT:  
O TWISTIES.



BTT, mostrou-nos como se pode  
“voar” ao longo dos trilhos clássicos 
deste sítio: começando no Twis-
ties, subimos as suaves encostas e 
dirigimo-nos para Tasty Trout Falls, 
com Miles a seguir por um single 
muito desafiante e com um drop 
brutal. Há uma fusão especial entre 
as delícias visuais da paisagem aci-
ma e à nossa volta enquanto peda-
lamos; depois a nossa visão muda 
repentinamente para as cores vivas 
fornecidas por flores selvagens que 
se enquadram com uma vista do 
lago e da cidade abaixo. Os pods, 
cabanas que estão misturadas com 
a natureza, proporcionam um abri-
go único para os bikers que querem 
andar, passear e dormir nesta ma-
ravilhosa paisagem. Sedutor... 

Mais tarde, após petiscámos algo 
no Two Doors Down, apanhámos 
um shuttle para irmos visitar trilhos 
como o Air Ya Garn, o “rasto de dia-
mantes negros” em Kumma Gutza 
que ganhou o prémio de melhor pis-
ta de corrida da EWS em 2019. O dia 
tinha sido épico, estávamos mais 
do que exaustos, por isso voltá-
mos a Dorset a tempo de desfrutar 
da banda ao vivo no jardim do bar 
durante o pôr do sol, enquanto tro-
cávamos experiências e partilháva-
mos as nossas aventuras.

mudar de ares…
Após vários dias a (re)explorar Der-
by e Blue Derby, era hora de fazer as 
malas e seguir para a costa. Obje-
tivo: sermos dos primeiros a andar 
nos novos Bay of Fires Trails que fa-
zem ligação com St. Helens. Assim, 
no início de uma manhã enevoada, 
e considerando que havia uma dis-
tância ainda razoável para pedalar, 
decidi que este seria o momento 
perfeito para levar a e-bike. Foi uma 
boa decisão: 42 km em terra num 
dos trilhos mais divertidos que já 
percorremos, o World Trail; depois 
o Tree Ferns e o Iron Barks, com gi-
gantescas rochas e cataratas que » 
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“Mais  
de 640 km 
ao longo  
de oito dias 
de etapas...!”

HÁ UMA FUSÃO 
ESPECIAL 

ENTRE TODAS 
AS ‘DELÍCIAS’ 
VISUAIS DAS 

PAISAGENS 
QUE ESTÃO À 

NOSSA VOLTA.



depressa são trocadas por uma vis-
ta para o mar. Este trilho simboliza 
a minha definição de flow: nunca 
muito duro, íngreme ou demasiado 
perigoso. As rochas mais pequenas 
criam whoops naturais e espalha-
dos ao longo de bermas perfeitas 
que nos arrastam para o trilho se-
guinte. Isto é como voar, como ser 
criança de novo e sentir absoluta 
alegria. Grande experiência...

A diversão não parou e seguimos 
para o St. Helens Trail Center, com 
trilhos que tinham aberto oficial-
mente nesse dia. Mais um ponto 
alto na transformação da ideia base 
em realidade: juntar os 123 kms de 
trilhos de Derby aos 116 kms em St. 
Helens, num total sempre em cres-
cimento. E estabelecendo esta re-
gião como um local de eleição mun-
dial para praticantes de BTT.

E é aqui que está o “moral” desta 
história, com ponto alto no renasci-
mento daquela pequena cidade na 
Tasmânia, Derby. Um exemplo de 
como os trilhos de BTT alimentam »  



tanto a economia local como a eco-
nomia do país como um todo, deram 
vida a uma comunidade, criaram em-
pregos, proporcionaram esperança, 
inspiraram ideias e ações construti-
vas. E nos deram-nos um paraíso na 
Terra, com  trilhos magníficos e em-
balados pela natureza perfeita. Derby 
não recebeu apenas os mountain bi-
kers: toda esta envolvente é o moun-
tain biking. E não há muitos lugares 
no nosso maravilhoso planeta que 
possam fazer esta afirmação. 

mais fotos 
e vídeos!

Em GoRide.pt! 
Temos mais fotos  
da Tasmânia. E clica/
toca aqui para veres  
também os vídeos!

OS TRILHOS  
DE BTT 

ALIMENTAM 
A ECONOMIA 

LOCAL  
E TAMBÉM  

A ECONOMIA 
DO PAÍS COMO 

UM TODO...

https://www.goride.pt/aventura-1-000-kms-na-islandia
https://www.goride.pt/aventura-1-000-kms-na-islandia
https://www.goride.pt/hans-rey-diabos-tasmania


conversa
DANIEL ISIDORO 
– restauro de 
bikes antigas
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Entrevista: Jorge D. Lopes 
Fotografia: Daniel Isidoro

regresso
ao passado

O restauro de bicicletas antigas é mais  
do que uma ocupação, é uma paixão.  

Pelo menos no caso do nosso amigo Daniel 
Isidoro... Se gostas de bikes do passado 

‘aprumadinhas’ para voltas no presente, 
chegaste ao sítio certo. 

m incrível especialista 
no restauro de bicicle-
tas de ciclismo, é isso 
que é Daniel Isidoro. E 
como especialista que 

se preze, tem de ser entrevistado. Nes-
te caso, por duas razões principais. Pri-
meiro, porque passam-lhe pelas mãos 
verdadeiras “beldades” (leia-se proces-
sos fantásticos de restauro de bicicle-
tas também elas fantásticas); segundo, 
porque em cada edição da GoRide Ma-
gazine teremos o prazer de ficar a co-
nhecer ao pormenor um novo projeto 
levado a cabo pelo Daniel. Antes disso, 
vamos conhecer melhor a “magia” que é 
capaz de fazer.

Em primeiro lugar qual a tua relação 
com as bicicletas e com o ciclismo?  
E desde que altura?
O meu primeiro contacto com o ciclis-
mo surge por um mero acaso pela mão 
do meu pai e também pela minha mãe. 
Os meus pais foram emigrantes na Su-
íça e durante as férias de Verão eu e o 
meu irmão, que vivíamos com os nos-
sos avós em Portugal, passávamos as 

férias escolares em Pratteln, na Suíça. 
O meu pai trabalhava num concessioná-
rio Volvo local que disponibilizava viatu-
ras próprias para os diretores de prova 
da Volta à Suíça em bicicleta, prova em 
que ele era também condutor. Inevita-
velmente começou a andar de bicicleta 
aos fins-de-semana e de seguida a mi-
nha mãe comprou mais duas bicicletas 
para os filhos poderem acompanhar o 
pai. Em 1993, numa prova de escolas 
aberta da Federação Suíça de Ciclismo, 
fiz a minha primeira corrida. O gosto 
pela modalidade foi imediato e daí para 
a frente fiz da competição a minha pai-
xão até ao segundo ano do escalão de 
Esperanças em 1999, hoje denominado 
em termos UCI por Under 23. 

Então como surgiu depois esta ativida-
de na tua vida?
Nos anos 90, os jovens corredores não 
tinham muitas casas da especialidade 
no país para os servir, e era frequen-
te deslocarmo-nos para muito longe 
(inclusive Espanha) para adquirirmos 
peças para as bicicletas. A Internet era 
algo que vagamente tínhamos ouvido » 
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falar e era por isso comum a partir 
da categoria de cadete juntarmo-
-nos em garagens uns dos outros 
a repararmos as nossas próprias 
bicicletas. 

Além da dificuldade do preço dos 
materiais, que ainda hoje se man-
tém, existia também a dificuldade 
de conseguirmos ter o material que 
queríamos. Inevitavelmente, apren-
díamos muito uns com os outros e 
adquiríamos conhecimentos que 
nos faziam inclusive melhores cor-
redores. E estes são conhecimen-
tos ainda nos acompanham pela 
vida fora.

Há quanto tempo te dedicas  
a esta atividade de restauro?
Em 2006, de forma quase instintiva 
e apenas por prazer, decidi restau-
rar uma bicicleta Colnago México 
Oro. No final percebi que o trabalho 
correu bem e nunca mais parei.

Mas a atividade é algo tipo passa-
tempo ou é mesmo a tua atividade 
profissional principal?
É apenas um passatempo “sé-
rio”, digamos, no qual trabalho em 

função da disponibilidade que a mi-
nha verdadeira profissão permite. 
Por vezes, e por motivos de prazos 
de entrega para clientes (alguns 
deles estrangeiros, para quem os 
prazos podem ser algo ainda mais 
importante), sou obrigado a ter uma 
carga horária maior no restauro das 
bicicletas de corrida em que estou 
a trabalhar.

Que projeto tens em mãos de  
momento? Podemos ver?
[São todas as fotos que vemos  
nestas páginas].
O projeto que tenho em mãos de 
momento é uma Cilo de 1983. Esta 
bicicleta é um projeto extremamen-
te especial, pois nestes últimos 14 
anos já tive oportunidade de traba-
lhar em diversos modelos (Colnago, 
Pinarello, Fausto Coppi, Guerciotti, 
Vitus, Meral, etc...) e normalmente 
antes de iniciar os restauros opto »  

Seguir os passos 
do construtor...

Daniel garante que 
este é um dos requi-

sitos fundamentais para 
que seja possível efetuar 
um restauro de uma bike 
antiga na perfeição. É pre-
ciso estudar e ficar a saber 
o mais possível sobre cada 
modelo antes de arrancar 
com o processo em si.
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sempre por ler bastante acerca da 
marca e do modelo que irei traba-
lhar. O tempo e o espaço são cru-
ciais para podermos fazer um res-
tauro de qualidade.

Qual o projeto que mais te orgulha?
Sem qualquer sombra de dúvidas, 
é esta fantástica bicicleta Cilo de 
1983 montada em Shimano 600. 

São várias as coisas que me im-
pressionaram neste modelo. Já 
trabalhei com muitos kits antigos 
como Campagnolo Record ou Super 
Record, Shimano Krane, Dura ace 
Ax, entres outros, mas nunca tive 
a oportunidade de presenciar uma 
bicicleta tão bem equilibrada e tão 
bem construída. 

A Cilo, pronunciada de Gilo no dia-
leto Suisse Romande, era uma mar-
ca que patrocinou uma equipa de 1ª 
divisão do ciclismo mundial (Cilo-
-Aufina) e por isso investiu muito 
no desenvolvimento de construção 
do seu produto. Juntaram ainda, 
além do “bem saber fazer” suíço, 
uma racionalidade e um equilíbrio 
ímpares nos seus produtos – o ob-
jetivo não era ser elitista, mas sim 
eficaz. Em 1983, a Cilo disponibiliza-
va apenas dois modelos de bicicleta 

de estrada, tinha abandonado o 
contrato com as tubagens Reynolds 
para enveredar pelas tubagens Co-
lumbus, disponibilizando a versão 
Shimano 600 em Columbus Aelle de 
média gama e a topo de gama em 
Shimano Dura ace e Columbus SL.

No entanto, a versão Aelle em 
600 pesava apenas 8,9 kg, sendo 
apenas 150 gramas mais pesada 
que a topo de gama SL. Era, con-
tudo, uma bicicleta cara, com uma 
pintura que parece claramente dé-
bil, propositadamente com pouco 
primário aplicado, pouca tinta e 
pouco verniz para se retirar peso. 
A geometria tradicional é perfeita 
e a tubagem Aelle apenas se torna 
percetível da SL pelo selo colado no 
quadro. Andar nesta bicicleta é de 
um enorme prazer, pois a absorção 
de impactos é excelente e quase 
que não damos pela noção de que 
material estamos a utilizar para ter 
tão confortável efeito...

E qual foi o projeto mais desafiante 
que alguma vez terminaste?
Foi uma bicicleta Meral montada 
em Shimano 600 Arabesque! O qua-
dro em si era também ele de uma 
construção inigualável, no entanto 
o kit é o mais mal amado de todos 
os tempos da Shimano, pois tinha 
de ser posteriormente adapta-
do pelos corredores porque não » 

Mundo 
vintage

A Cilo 
patrocinou 

equipas da 1ª di-
visão do ciclismo 
mundial.
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vinha preparado para trabalhar com 
correntes indexadas e a sincroniza-
ção dos andamentos no manípulo 
do quadro tornava-se por isso bas-
tante deficiente. Além disso, vinha 
com uma avaria no cepo traseiro 
da roda: era de cinco velocidades 
e roscado no interior, o que me fez 
demorar um ano a conseguir subs-
tituir o mesmo por um novo. Teve 
de ser adquirido recorrendo a fer-
ramenta própria da época, algo que 
ninguém tinha disponível para ven-
der em lado nenhum do planeta.

Quais as capacidades especiais 
que é preciso ter para conseguir 
trabalhar nesta área com sucesso?
Penso que a maior capacidade é a 
de ter a noção de seguir todos os 
passos do construtor. No fundo, 
se respeitarmos a bicicleta na sua 
total originalidade de construção, 
não estamos perante uma bicicle-
ta velha de ferro, mas sim perante 
uma máquina letal de competição. 
É necessário ter a noção de que 
compreender a história do modelo 
que vamos trabalhar é de extrema 
importância, sendo que o resto a 
partir daqui surge de forma natural.

Tens clientes especiais?
Muitas das pessoas que estão a 
andar ao dia de hoje em bicicletas 
vintage foram antigos corredores e 
é comum vê-los em provas de bici-
cletas vintage internacionais. Aca-
bamos depois por conhecer mui-
tas antigas personalidades através 

deste meio, sendo que considero 
especiais todos os amantes desta 
vertente do ciclismo.

Tens algum episódio engraçado 
para contar dentro desta tua ativi-
dade de restauro especial?
Sim, já se passaram alguns episó-
dios engraçados. Normalmente 
não tenho por hábito deixar “pontas 
soltas” em termos de folgas e afina-
ções, por isso as histórias mais en-
graçadas que tenho das bicicletas 

restauradas são mesmo quando vou 
andar nelas. As pessoas ainda têm 
um conceito errado de que uma bi-
cicleta destas não tem condição 
para acompanhar um qualquer gru-
po de treino... 

Torna-se assim engraçado o que 
as pessoas dizem posteriormente, 
pois ficam incrédulas como é possí-
vel uma bicicleta antiga como esta 
ainda conseguir acompanhar tão 
bem e ao fim de tantos quilómetros. 
A resposta é simples, no entanto: 
a bicicleta não pesa 14 kg como as 
pessoas perguntam e está sim abai-
xo dos 8 kg. Nalguns casos são mais 
leves que as modernas que inte-
gram o grupo. 

E o futuro? Continuar, fazer melhor?
Evolução contínua. Quanto mais va-
mos trabalhando neste sector, mais 
exigentes ficamos. E acredito que 
as provas vintage vão chegar em 
força a Portugal, como já acontece 
noutros países, o que vai fazer com 
que este nicho cresça ainda mais. 
Vejamos o que acontece. 

Detalhes 
preciosos

Esta Cilo de 
1983 apre-

senta-se com 
um kit completo 
Shimano 600.
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Texto e fotografias: Daniel Isidoro

Desenvolvido pelo próprio Giovanni 
Battaglin, cujo nome e palmarés dispensa 
apresentações, a Officina Battaglin torna-

se ao dia de hoje uma das marcas mais 
exclusivas no fabrico de quadros.

ão é um pro-
duto de sé-
rie, mas sim 
uma ideia, um 
conceito para 

um mercado restrito, exigen-
te em todos os pequenos de-
talhes de performance, con-
forto e estética. Este modelo 
que podes ver nas imagens, 
apresentado e testado por 
nós, é o porta estandarte da 
marca, o Portofino, um qua-
dro de aço disponível em to-
dos os tamanhos e tanto na 
versão de travões de pinças 
como na de discos. Neste 
caso especifico, avaliamos o 
primeiro quadro a “rodar” em 
Portugal, quadro esse cons-
truído à medida para uma 
atleta de estrada feminina do 
escalão de formação. 

Versão especial
Este trabalho é uma versão 
especial do modelo Portofi-
no denominado de Portofino 
Premium, que complementa 
a tubagem topo de gama Co-
lumbus Spirit HSS invés da
normal Columbus Spirit, tam-
bém ela topo da cadeia.

A Officina Battaglin produz 
este modelo na quantidade 
máxima limitada de 70 uni-
dades por ano, sendo que a 
marca é detentora da paten-
te mundial da utilização de »   

N

Quadro em aço

Esta “Portofino” é o 
primeiro quadro de aço 

moderno produzido pela 
marca, em termos mundiais, 
e que irá estar presente em 
competições oficiais UCI.

OFFICINA 
BATTAGLIN

O prestigiado regresso do aço
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Daniel Isidoro

Este especialista 
em restauro de 

bikes antigas irá apre-
sentar um novo projeto 
em cada edição da 
GoRide Magazine.

uniões ovais de forma a poderem ali-
nhar as mesmas com as modernas 
tubagens de aço Columbus Spirit. 

Paragem de 20 anos...
Diga-se, contudo, que não conse-
guimos ainda explicar o porquê de 
Giovanni Battaglin, após um inter-
regno de 20 anos na sua atividade 
empresarial, ter decidido voltar a 
ligar as suas máquinas e produzir 
algo retro-moderno! A resposta é 
simples: nostalgia. Paixão pela arte 
de saber trabalhar o aço. Giovanni 
vai mais longe, e explica que se uma 
bicicleta de corrida retro num túnel 
de vento perde para uma bicicleta 
de corrida moderna cerca de 30 w 
de potência a 45km/hora, ao mesmo 
tempo não são apresentados estu-
dos de quantos watts se perdem na 
transferência do poder de pedalada 
entre um quadro de carbono e um 
de aço. Diz Battaglin que os resul-
tados seriam naturalmente assus-
tadores tendo por base que o aço 
seria a liga de eleição neste campo. 
Quanto ao peso, tendo em conside-
ração que o Portofino integra uma 

forqueta de carbono muito leve, é 
possível montar uma bicicleta com 
este quadro a rondar os 7,3 kg. Mas 
as vantagens do aço não são apenas 
a transferência de poder de peda-
lada e a resistência/peso... Estão 
também em todo o processo de 

construção. No caso da jovem atleta 
Daniela Isidoro, não só as suas me-
didas foram tomadas em conside-
ração, também foram recolhidas e 
consideradas as suas necessidades 
e dificuldades. A construção deste 
modelo Portofino levou em linha de »   

Este trabalho é uma versão especial do modelo Portofino: dá pelo nome de Portofino Premium e inclui  
a tubagem topo de gama Columbus Spirit HSS invés da normal Columbus Spirit, também ela topo da cadeia.
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conta a necessidade de se poder 
aplicar qualquer tipo de prato peda-
leiro, algo de extrema necessidade 
nos escalões de formação, dada a 
utilização da calha de andamentos 
no seu quadro competitivo.

Nos andamentos traseiros, situ-
ação que se desenrola com a mes-
ma problemática, a escora traseira 
comporta cassetes de 11 ou 12 velo-
cidades a fechar até ao máximo de 
18 dentes no carreto mais pequeno. 
Noutros pontos foram aplicadas me-
didas especiais na aproximação da 
roda da frente ao quadro, para tor-
nar as viragens da bicicleta bastante 
mais rápidas. E os pneus compor-
tam até à medida 700x28c.

Comportamento exímio...
O comportamento em estrada é 
excelente e a marca ganha toda a 
credibilidade quando percebemos 
que o conforto existe e que quando 
pedalamos sentimos de facto a bici-
cleta “a andar para a frente”. É uma 
qualidade de construção única e a 
fazer lembrar os anteriores mode-
los Columbus SL, SLX, ou até o Ael-
le, que, apesar de ser das primeiras 
linhas Columbus dos anos 80, é po-
pular por se sentirem semelhanças 
idênticas no peso e nas performan-
ces face aos  topos de gama da altu-
ra, os aclamados SL.

Quanto à geometria em versão 
slooping, padroniza muito do co-
nhecimento do construtor: pagar 
um trabalho destes é, em primeiro 
lugar, pagar pelo conhecimento de 
quem sabe construir um quadro 
de competição requisitado para as 
mais duras exigências. Este pas-
so ousado, esta pequena arrogân-
cia de Battaglin ao introduzir no 
mercado um produto que poucos 
conhecem e que poucos outros 
nunca quiseram deixar de usar (pro-
vavelmente pelo custo e tempo de 
produção) não será uma opção de 
massas. Mas vai trazer ao “lume” a 
reintrodução de materiais como o 
titânio, as modernas ligas de aço ou 
o atual alumínio já utilizado também 
por Peter Sagan, em 2019, com re-
sultados relevantes nas provas do 
World Tour. Seja com for, este mo-
delo está mais do que aprovado! 



aventura
serra de 

montejunto



Entrevista: Jorge D. Lopes 
Fotografia: Abrigada BTT

técnica
no máximo!

A pouco mais de meia hora de Lisboa, a Serra  
de Montejunto é um paraíso de treino ou passeio 

para quem gosta de andar de bike, tanto na 
modalidade de BTT como em estrada. Fomos 

falar com quem conhece bem a zona – a equipa 
Abrigada BTT – e ficámos com uma certeza ainda 

maior: é preciso levar a técnica no máximo!

Serra de Montejunto
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o n h e c e m o s 
bastante bem 
a Serra de 
Montejunto e 
o “infinito” de 
trilhos e cami-

nhos que rodeiam toda esta 
zona que ajuda a interligar os 
concelhos de Alenquer e Ca-
daval. Já por lá organizámos 
eventos de trail running e ex-
plorámos percursos de ca-
minhada, por exemplo. Mais 
importante para a nossa “con-
versa”, diga-se que o Monte-
junto é um dos nossos spots 
de treino de BTT e ciclismo 
preferidos e mais frequentes. 
Contudo, para apresentar nes-
tas páginas este local como 
sendo perfeito para a prática 
desta modalidade, quisemos ir 
falar com quem conhece ainda 
melhor o terreno.

Por isso, fomos bater à porta 
da equipa Abrigada BTT, uma 
das secções da Sociedade Fi-
larmónica União e Progresso 
de Abrigada. Esta coletividade 
de Abrigada, no concelho de 
Alenquer, conta com mais de 
160 anos de história, sempre 
em atividade. E é no seio deste 
grupo que a equipa Abrigada 
BTT também organiza eventos 
e participa em provas de ciclis-
mo de vários géneros. Sempre 
disponíveis e ativos, os atletas 
Gabriel Martins, João Bastos e 
Rodrigo Viana são os anfitri-
ões desta nossa interessante 
conversa.            » 

c

muita pedra!

Sempre presente nos 
trilhos da Serra de 

Montejunto. O que também 
ajuda a que haja menos lama 
após vários dias de chuva...
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Local de treino top!
Naturalmente, a Serra de Monte-
junto é um lugar que faz parte dos 
percursos de treino e passeio deste 
pessoal de Abrigada, tanto nas ver-
tentes de BTT como ciclismo. “É o 
ponto principal dos nossos treinos 
e passeios, assim como de muitos 
atletas da região”, referem, garan-
tindo ainda que se trata do “destino 
preferido quando se quer ‘testar as 
pernas’ nas subidas ou a técnica 
nas descidas”. Mas foram muitas as 
questões que colocámos ao grupo.

Quais os principais “argumentos” da 
serra? Paisagem, percursos, dure-
za, exigência técnica, descidas...?
Um pouco de tudo. Como se trata 
da montanha mais alta da região, 
acaba por ser uma referência em 
termos de dureza e de acumulado 
de subida: muitas subidas diferen-
tes, com distintos níveis de dureza. 
Em termos de trânsito é uma zona 
calma, por isso nesse ponto não se 
torna perigosa. Quanto a paisagens, 
há zonas brutais e com diversos 
tipos de terreno, conhecidas por 
apresentarem alguma pedra devido 

à sua formação calcária, mas que 
ajudam a reduzir a formação de 
lama nos trilhos mesmo com a chu-
va. Já em termos técnicos existem 
locais e trilhos para os diversos 
níveis, sendo possível encontrar 
percursos para todos os tipos de 
capacidades técnicas, desde es-
tradões e corta fogos até trilhos de 

pedra mais inclinados e que testam 
a capacidade técnica de cada um 
de nós.

Na vossa opinião, é um spot de elei-
ção mais para BTTistas ou para ci-
clistas de estrada?
Claramente para ambos. Em termos 
de estrada é uma excelente opção,» 
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 PerCursos 
nÃo FaLtam 
na serra de 

montejunto, 
seja em 

estrada,  
seja em Btt.



pois consegue ser possível atingir  
o topo através de quatro subidas 
principais, que são bastante di-
ferentes e apresentam níveis de 
dificuldade distintos. As estradas 
podiam estar em melhor estado em 
algumas das zonas, mas estão em 
estado razoável, e o trânsito a cir-
cular é pouco. Em termos de BTT, 
é excelente pelas diversas zonas 
com tipos de terreno e paisagens 
diferentes, pelos muitos trilhos que 
existem e a pela exigência das subi-
das e descidas.

O que ouvem a malta dizer que mais 
gosta na serra?
Sem dúvida as paisagens e a bele-
za natural. É um local perfeito para 
dar uma volta quer de BTT, quer de 
estrada. Calmo e com bastante ar 
puro, ainda para mais a menos de 
uma hora de distância para quem 
vem de carro desde de Lisboa.

Nas voltas de estrada, qual o 
percurso mais interessante que 

sugerem a quem quer ficar a co-
nhecer o Montejunto? 
A serra do Montejunto tem quatro 
subidas principais para chegar ao 
ponto mais alto, sendo subidas di-
ferentes quer em termos de distân-
cia quer em termos de dificuldade. 
Mas sempre com a possibilidade 
de ajustar a dureza consoante o 
nível de cada atleta, de certa for-
ma. Se seguirmos de Abrigada, 
encontramos a subida mais longa, 
que começa mais suave em ter-
mos de acumulado, mas que depois 

os VÁrIos 
estradÕes e  
o ‘Corta-FoGo’ 
PrInCIPaL 
aBrem o 
‘aPetIte’ Para 
os muItos 
sInGLe traCKs 
eXIstentes  
na serra.

Tracks disponíveis!

As duas distâncias 
do evento “Por  

Trilhos de Abrigada  
e Montejunto” (35 e 60 
kms) estão disponíveis 
no site da equipa: 

vento também costuma atormen-
tar bastante quem sobe o Monte-
junto por este lado. Depois temos 
outra hipótese, também a subir, 
pelo lado de Pragança – esta é a op-
ção mais curta, mas também conta 
com bastante inclinação – e ainda 
o percurso pelo Avenal – a opção-
mais dura, com cerca de 2 kms 
com rampas que passam os 15% de 
inclinação. A quarta subida é a de 
quem vem de Vila Verde dos Fran-
cos: esta é a mais acessível das 
subidas ao Montejunto e provavel-
mente a mais utilizada.

BTT: quais os trilhos a explorar?
Tantos e tão bons! Temos sido um 
dos principais grupos responsá-
veis pela abertura de novos trilhos 
para serem utilizados nas nossas 
maratonas, e pela manutenção dos 
já existentes. Entre os imensos ca-
minhos na serra e em torno desta, 
destacamos os trilhos Fontainhas,  
Casa do Guarda de Cabanas Torres, 
Gazela, Valores, Batatais, Trilho » 

SITE OFICIAL

https://www.dmtcycling.com/en/
http://www.sfupabrigadabtt.com/percursos2.html


Provas e eventos?
Quando a pandemia Co-
vid-19 surgiu, a equipa Abri-

gada BTT preparava-se para 
organizar pela primeira vez, em 
Maio, o evento EPIC BTT Mon-
tejunto, uma ultra maratona de 
100 kms guiada por GPS. Mas a 
maratona anual “Por trilhos de 
Abrigada e Montejunto” chegou 
já à 9ª edição no início deste ano, 
sendo a única prova do género 
no concelho de Alenquer. A mé-
dia de participantes nesta prova 
ronda os 370 atletas.

dos “SS”, Trilho das Antenas e Trilho 
dos Moinhos. Assim como um vasto 
conjuntos de pequenos trilhos no 
planalto do parque de merendas, 
que se caracteriza pelos trilhos 
pedonais e também perfeitamente 
acessíveis ao pessoa das bikes.

Como classificam a serra de Mon-
tejunto do ponto de vista da dureza 

dos percursos e das estradas?
Visto o Montejunto chegar aos 666 
metros de altitude, e por as es-
tradas chegarem mesmo a essa 
altitude, estes não são percursos 
“fáceis”. Mas isso também tem a 
ver com a condição física do prati-
cante. Infelizmente, a condição das 
estradas não é a melhor em algu-
mas zonas. Apesar de todas serem 

transitáveis, este pode ser um pon-
to a melhorar por parte das autori-
dades competentes.

E qual o grau de exigência técnica 
nos trilhos de BTT? 
Este é mais um ponto que será 
difícil de classificar, pois depen-
de muito da capacidade técnica 
de cada um. E acreditamos que » 

Todas  
as fotos!

Em GoRide.pt. 
Clica/toca aqui.

https://www.goride.pt/montejunto-tecnica-maximo/
https://www.goride.pt/montejunto-tecnica-maximo


existem opções de trilhos e zonas 
para todos os níveis. Mas classifi-
camos a técnica nos trilhos como 
média, de uma forma geral, sendo 
no nosso ponto de vista o factor 
que origina mais dificuldade a pe-
dra existente em alguns trilhos, 
algo que deriva das características 
da própria Serra de Montejunto.

Imaginem que queremos ir andar 
para o Montejunto, mas não temos 
companhia e não conhecemos nin-
guém na zona. Existem grupos a 
que nos possamos juntar para fazer 
um bom treino de BTT ou ciclismo?  
Quem quiser experienciar uma boa 
aventura de BTT ou estrada no 
Montejunto pode sempre entrar em 
contacto connosco. Certamente  
haverá sempre algum atleta nosso 
disponível para mostrar a zona e as 
mais interessantes áreas circun-
dantes, quer por estrada quer de 

BTT, podendo também ser selecio-
nado o tipo de percurso e dureza 
que pretendem numa vertente ou 
outra. Semanalmente fazemos trei-
nos na serra e aqui por toda a zona, 

Onde comer e ficar durante a noite?
O pessoal da equipa 
Abrigada BTT tem a mesma 

opinião relativamente a sítios 
para dormir perto da serra: “não 
existem locais de alojamento de 
média a grande dimensão que 
possam potencializar a zona, 
apenas alojamentos de pe-
quena dimensão, felizmente de 
qualidade. Um bom exemplo? A 
Quinta da Pontinha”. E para lan-
char ou almoçar/jantar? “Aí uma 
das referências é o Bar da Serra, 
uma paragem obrigatória em 

Abrigada BTT: uma equipa de BTT muito ativa...

A equipa Abrigada BTT  nasceu 
por volta dos anos 80 na verten-
te de cicloturismo, manteve-se 
em funcionamento até 2003, 
altura que encerrou e funcio-
nou com algumas interrupções 
até 2010. Foi nesse ano que se 

qualquer subida ao Montejunto, 
Fica no topo da serra, junto à 
antiga e famosa Real Fábrica 
do Gelo. Esta é uma zona muito 
central em termos de trilhos 
e com parque de estaciona-
mento, por isso é um bom ponto 
de partida para qualquer treino, 
passeio ou visita ao Montejunto. 
Quanto a restaurantes, existem 
alguns a visitar: Hexágono 
(Abrigada) e A Prensa (Che-
ganças), bem como o Casta 85 e 
a Tasca 85, em Alenquer”.

que também apresenta percursos 
fantásticos. Assim como nos jun-
tamos muitas vezes a elementos de 
outras equipas e grupos locais. To-
dos são bem-vindos!  

focou no BTT e organizou a sua 
1ª Maratona, em 2011. É um clube 
registado na FPC com como to-
dos os 14 atletas e  participa em 
eventos um pouco por todo o país 
e também a nível internacional. 
Em destaque está a participação 

da edição de 2019 do Non Stop 
Madrid-Lisboa, cuja chegada 
foi precisamente em Alenquer. 
A Abrigada BTT foi a primeira 
equipa portuguesa a acabar a 
prova de BTT que liga as duas 
capitais ibéricas.
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Texto: Nuno Margaça 
Fotos: Pixabay e Red Bull Content Pool

BTT: MEDO DE DESCER?
Não é caso para isso… Independentemente da bike  
que tens e do teu perfil de BTTista, há aspetos fundamentais  
que podes acautelar e colocar em prática para que  
os trilhos a descer sejam aproveitados de forma  
mais descontraída. Dicas rápidas? Estão aqui!

3 dicas que podem ajudar...

ideia é desceres em 
segurança e não 
tanto mais depres-
sa. E, em nosso en-
tender, podemos 

para tal ter em conta três grandes 
“preocupações”, nas quais arruma-
mos os conselhos práticos da pági-
na ao lado. Mas já lá vamos. 

Atentemos primeiro no facto de 
todas as bikes de BTT terem especi-
ficidades e valências diferentes, tal 
como cada um de nós tem um perfil 
de “risco” a descer diferente. Contu-
do, esta nossa abordagem é válida 
para todos os riders, tal como para 
todos os tipos de bicicleta, seja ela 

hardtail ou de suspensão total. 
Estas últimas, cada vez mais le-

ves, aliviam a tensão constante nas 
costas e no selim; as outras, tra-
zem mais-valia a descer pela leveza 
do conjunto e principalmente pela 
pronta resposta e reação quando 
colocamos power nos cranks. Par-
tindo do príncipio de que são roda 
29, a estabilidade aumenta..

A descida aproxima-se…
Pronto, seja ou não com roda 29 e 
suspensão total, chegou a hora de 
descer. Se for um estradão “tran-
quilo”, a “missão” é mais simples e 
passa apenas por escolhermos bem 

a trajetória, reagirmos com eficácia 
e controlarmos a velocidade. Mas 
se o desafio é irregular, com pedra 
solta e/ou com socalcos de terreno, 
por exemplo, a abordagem tem de 
ser diferente.

É de extrema importância ade-
quar a velocidade, até porque num 
trilho muito acidentado a altura do 
primeiro grande desnível vai condi-
cionar a velocidade com que passa-
mos os seguintes. 

Postura correta, boa gestão de 
travagem e uma atitude decidida e 
confiante: é esta a conjugação cer-
ta, pelo menos em teoria, ficando 
criado o cenário para que a partir 
de agora qualquer um dos nossos 
passeios seja uma fonte de prazer e 
não de medo (a descer).

É no sentido destes três princi-
pais aspetos que arrumamos as 
orientações seguintes. Resultam? 
Sim. Mas é preciso treino, confian-
ça, olhos bem abertos e até sorte! 
Connosco resulta. 

A

ESCOLHER BEM A TRAJETÓRIA, 
REAGIR SEMPRE A TEMPO  
E COM EFICÁCIA E CONTROLAR 
A VELOCIDADE. E ESTAR MAIS 
ATENTO DO QUE NUNCA, CLARO!

performance
DICAS PARA 

DESCER MELHOR



107dicas para descer melhor!  |  perFormaNce

       Adotar a postura certa na bicicleta!

» Já com uma velocidade 
definida para iniciares a 
descida e sempre em pé nos 
pedais, assegura que a tua 
posição de braços não está 
demasiada tensa. 

1

» Segura o guiador com firmeza. 
Após o surgimento do primeiro de-
clive ou obstáculo, coloca o corpo 
para trás até que a zona da cintura 
fique aproximadamente atrás do 
selim, mais coisa menos coisa. 

» E um espigão de selim 
telescópico? Basta pres-
sionares o manípulo no guiador, 
empurrar o banco até ao ponto 
ideal para descer, e depois de-
sativar após a descida.



Travar na altura certa...

» Usa o travão traseiro ou os dois travões em simultâneo. 
Cuidado com o uso do da frente, senão a queda é quase certa. 

» Se rolarmos mais devagar, iremos ser mais meigos com 
a travagem, certamente. A nossa primeira abordagem ao 
primeiro socalco servirá de referência da velocidade, e disso 
depende a intensidade da travagem. 

» Com o corpo para trás e premindo ligeiramente o travão 
traseiro, podemos sair de um trilho para outro com a bike 
controlada. 

» Mantém a pressão dos pneus sem ser demasiado alta. A 
bicicleta vai saltar menos, a travagem torna-se mais eficaz e a 
bike vai derrapar menos.

2
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CUIDADO COM O 
USO DO TRAVÃO 

DA FRENTE  
A DESCER, 

SENÃO A QUEDA  
É QUASE CERTA!



Velocidade q. b.

» Entra na descida com a velocidade ade-
quada à situação. Se não a conheces, na 
primeira vez olha mais à frente e redobra 
cuidados.  

» Controla a velocidade com o travão tra-
seiro, sempre com o corpo totalmente co-
locado para trás e com a cintura atrás do 
selim. 

» Atenta no declive ou obstáculo a trans-
por: se um drop for demasiado alto, por 
exemplo, ir devagar demais pode fazer 
com que caias sobre o guiador.

3
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SE UM 
DROP FOR 

DEMASIADO 
ALTO,  

IR DEVAGAR 
DEMAIS NUNCA 

É BOM...



Riders: Vasco Santos 
Texto: Jorge D. Lopes 

Fotografia: Aurélie Rascão

Um útil e divertido 
meio de transporte

As urbanas elétricas sobem de popularidade, à medida  
também que crescem em funcionalidades, potência  
do motor e facilidade de uso (leia-se estabilidade).  

Como se porta esta Specialized, então?  

Specialized Turbo Vado 6.0

teste
specialized 

turbo vado 6.0



nome desta urbana 
não engana. E isto 
porque lá pelo meio 
está a palavra… Tur-
bo. Porque Turbo é 

também a designação do modo de 
condução mais expedito e potente 
desta e-bike urbana da Specialized. 
Agora, depois de experimentarmos 
a fundo este modelo, sabemos que 
este Turbo é mesmo o boost que 
faz faltava em qualquer percurso 
normal de qualquer cidade. E, sim, 
estamos a falar das subidas, como 
não podia deixar de ser. A diversão 
de andar de bike, essa, também há. 
O que falta então à Turbo Vado 6.0? 

para facilitar a vida 
À partida parece-nos que nada falta 
a esta e-bike urbana, na verdade. O 
que lhe falta são bolsas à altura dos 
4.799 euros que a marca pede por 
ela. Não que toda a composição de 
componentes e “genética” não jus-
tifique o valor, apenas porque se 
trata de um investimento conside-
rável. E que investimento, a julgar 
pela genica que esta “máquina” de-
monstra. Mas já lá vamos. 

O que mais interessa referir, an-
tes, é que a Specialized Turbo Vado 

6.0, sendo uma das propostas da 
marca neste segmento, vem logo 
a seguir à novíssima Vado SL. Na 
altura pós-Covid-19 que vivemos, 
este tipo de bike pode ser uma ex-
celente solução para eliminar os 
trajetos que eram habitualmente 
percorridos nos transportes públi-
cos, mantendo um certo distancia-
mento social, um conceito que se 
tornou importante nos tempos que 
correm. Disto não temos dúvida e 
recomendamos este modelo a to-
dos, mesmo que não tenham expe-
riência com e-bikes urbanas. É que 
esta quase nos ensina a andar de 
bicicleta!  

citadina 
perfeita?

Mesmo 
que não 

seja perfeita, 
está entre as 
elétricas que 
conhecemos 
que melhor nos 
“serve” num am-
biente urbano, 

com suspensão 
frontal

Algum amortecimento 
é sempre bom, mesmo 

nesta tipologia de bicicleta. 
E a verdade é que a SR Sun-
tour NCX E25, com 50 mm 
de curso, acaba por absor-
ver algumas trepidações e 
elevar o conforto.

E a culpa disso é, antes de mais, 
do robusto quadro em alumínio que 
dá estabilidade à bike. Com pas-
sagem interna de cabos, ao bom 
estilo da Specialized, e com uma 
geometria que nos faz andar um 
pouco mais próximo do chão, com 
comodidade. 

suspensão e transmissão 
É fácil de nos habituarmos a ela, à 
geometria, à relação com o guia-
dor de 680 mm e à suspensão fron-
tal SR Suntour NCX E25 de 50 mm, 
que é muito bem-vinda nos terre-
nos um pouco mais “incertos”. Por 
perto está também um sistema »  

o
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de transmissão Shimano XT com 
cassete 11-42t, manetes SLX, cor-
rente Ultegra e pedaleira 48t. Pare-
ceu-nos tudo adequado ao preço… 
Mas isto faz-nos pensar no binómio 
que é o “coração” da Turbo Vado 6.0.

Motor 1.2 s 
Esta unidade de Specialized per-
mite alcançar os 45 km/hora, algo 
que, como sabemos, está além do 
limite legal de 25 km/hora por cá. 
Mas dá tanto jeito nas subidas! O 
motor de 250 watts está totalmen-
te integrado no quadro e, talvez 
graças à transmissão de correia in-
terna, como diz a marca, a verdade 
é que praticamente não notamos 
vibrações ou sensações bruscas. A 
bateria de 600 Wh também está dis-
simulada no quadro, mas é amovível 
para facilitar a recarga, algo que de-
mora pouco mais de quatro horas a 
completar. Autonomia? Nos nossos 
testes, estimamos que ande pelos 
50 km.

Gerir bem os modos…
Ou seja, já sabemos que há potência 
e que há alcance. E o que fazer com 
tudo? Utilizar os três modos de con-
dução da Turbo Vado 6.0 para por 
a bike a ajudar a pedalada: são os 

modos Eco, Sport e Turbo, ativados 
numa maneta à direita. Subidas em 
Eco? Para esquecer. Esta é a opção 
para poupar a energia da bateria, 
pois não nos poupa nada as per-
nas. Modo Sport? É aquele que dá 
o kick certo em terreno plano, para 
quando estamos com pressa. E o 
modo Turbo é o das subidas, claro. 
E o da diversão, se quisermos cur-
tir um pouco em terrenos planos! 
Mas atenção que estes dois últimos 

modos puxam muito pela autono-
mia quando a nossa pedalada não 
assiste o motor!

suavidade na pedalada...
Por falar nisso, perante a afirmação 
da marca de que o motor consegue 
assistir o pedal até 320%, diga-se 
que há suavidade total na transfe-
rência e no sistema de assistência. 
Não notamos aquele súbito e incó-
modo coice da eletricidade, o que é 
bom. O que é menos bom é que se 
trata de uma bike pesada demais 
(23 kg) para tentarmos fazer as su-
bidas quando a energia já se foi por 
completo… 

Da mesma forma, terá de ser 
preciso saber mexer na transmis-
são para arrancarmos dessa forma 
com inclinação. E também pode 
não ser suave alternar entre os três 
modos quando estamos a subir. 
Mas isto são questões de “gestão” 
do trinómio motor-transmissão-
-bom senso (ou pernas!) que tam-
bém se aplica ao mundo das bikes »  

estilo 
urbano

Não engana. 
Esta Turbo 

Vado tem uma 
clara apetência 
para os estilos 
jovens, citadinos 
e dinâmicos.  
E versatilidade 
não lhe falta.

iluminação não falta...

A luz dianteira de 800 lumens é mais do que  
suficiente, pois os percursos urbanos são  

bem iluminados, geralmente. O upgrade seria fácil,  
mas não deverá ser necessário, à partida.

112 TeSTe  |  Specialized Turbo Vado 6.0



convencionais. Ultrapassável e 
nada grave, no fundo. Os chamados 
“ossos do ofício”...

Fácil de “dominar”?
Sem dúvida. Muita estabilidade com 
pneus de 20’’, rodas robustas, qua-
dro sólido e controlo simples e dire-
to, auxiliado por travões de discos 
com 180 mm. Além da motorização e 
bateria que já referimos, que no fun-
do é o faz com que o preço seja alto. 

Quem tem pouca experiência neste 
tipo de bike, recomendamos cau-
tela inicial. Para os outros, aqueles 
mais habituados a estas andanças, 
é “dar gás”. Seja no caminho para o 
trabalho dentro da cidade ou num 
passeio mais descontraído. Esta 
Turbo Vado 6.0 tem a “coisa” bem 
controlada, tal como aconteceu até 
hoje com as suas “colegas” da gama. 
Parece-nos é que é mais divertida. 
E ainda bem.  

HÁ suavidade 
No sisteMa de 

assistÊNcia. 
NÃo NotaMos 

aQuele sÚbito 
‘coice’ da 

eletricidade.

ecrã lcd de 2,2 pole-
gadas em bom nível

Salta bem à vista no guiador, 
não? É por isso que é fácil ver 

tudo o que apresenta, que nem é 
muita coisa: a autonomia, os mo-
dos de condução e a velocidade 
instantânea. E chega. Mais do que 
isso já está reservado para a app 
Mission Control para, por exemplo, 
monitorizar o uso de energia, efetu-
ar diagnósticos básicos de sistema 
e gravar percursos.

todas  
as fotos!

Em GoRide.pt! 
Vê todas as fotos que 
registámos nas voltas 
com esta Specialized 
Turbo Vado 6.0.

https://www.goride.pt/aventura-1-000-kms-na-islandia
https://www.goride.pt/specialized-turbovado-6-0-em-teste
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Ficha Técnica

Especificações  
resumidas: 

» Suspensão: SR Suntour 
NCX E25 com 50 mm. 
» Travões: TRP Zurich 180 mm. 
» Desviador: Shimano XT. 
» Pedaleira: 48T. 
» Cassete: Shimano SLX, 
11 velocidades, 11-42t. 
» Rodas: Alumínio 700C. 
» Motor: Specialized 1.2 S 
com 250 watts de potência. 
» Bateria: Specialized  
U1-600 com 320Wh. 
» Unidade de controlo: 
Specialized TCD-W, com  
2,2 polegadas e Bluetooth. 
» Iluminação: Supernova 
M99 Pro e M99 na traseira. 
» Pneus: Electrak 2.0  
Armadillo, 700x51mm. 
» Preço: 4.799 euros.

SITE OFICIAL
SPECIALIZED.PT

como no btt?!
Cassete de 11  
velocidades (11-42t) 
e pedaleira 48T.

pneus ‘seguros’
Os pneus Electrak 2.0 Arma-
dillo portam-se bem quando 

o chão está molhado.

2

1

https://www.specialized.com/pt/pt/turbo-vado


componentes  
bem escolhidos

Exemplos nesta imagem: 
discos de 180 mm e o 

útil “descanso” para manter a 
e-bike em pé quando preciso.

controlos  
no guiador

O controlo dos níveis  
de energia disponibilizada 

pelo motor desta Specialized 
faz-se de forma muito  
eficaz a partir de manípulos  
no guiador. Tal como a seleção 
dos modos de condução  
Eco, Turbo e Sport.

iluminação led  
em bom plano

Uma unidade Supernova 
M99 Pro à frente e uma 

outra Supernova M99 atrás, 
integrada no para-lamas 
traseiro, que, aliás, fas um 
excelente trabalho quando  
há água no chão e não nos 
queremos molhar/sujar  
a caminho do trabalho. 

Quadro specialized 
turbo aluminum

Alberga de forma muito  
“tranquila” tanto o motor 

como a bateria e tem uma 
geometria que dá conforto 
mesmo em passeios mais 
longos. Principalmente porque 
a direção fica num agradável 
plano sobre-elevado.

para carga e para 
brincar um pouco!

Esta grade por cima  
da roda traseira dá  

para transportar tudo  
o que quisermos, de certa 
forma. E até para dar boleias!

3

4

5

4

3

2

1

5
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e o Modo turbo  
É o das subidas, 
claro. e o da 
diversÃo, se 
QuiserMos curtir 
uM pouco Mais eM 
terreNos plaNos!

os vídeos da 
bike em ação!

no YoUtUBe
speCialiZed

https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.youtube.com/user/specialized411/search?query=turbo+vado
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ara quem tiver um bom orçamento para in-
vestir numa bike deste género, ainda para 
mais quando há a tendência para que os 

curtos trajetos em transportes públicos passem 
para as bicicletas, esta é uma solução a considerar, 
sem dúvida. Muito controlo, velocidade, estabilidade 
e um conjunto de componentes bastante cuidado, 
como é apanágio da marca. Os três modos de con-
dução fazem com que seja simples utilizar esta 
e-bike no dia a dia, ainda para mais quando a potên-
cia dos motores e a autonomia tendem a crescer. A 
parte do peso é que complica um pouco as “contas”, 
por isso é bom que a gestão de energia seja feita 
com “juízo”. Tirando isso, tudo corre bem com esta 
equilibrada e-bike urbana da Specialized. 

p

A nossa avaliação...

pontos mais positivos:
» toda a facilidade de controlar uma  
e-bike de cidade que sabe debitar potência 
quando é preciso. Muito divertida, também. 
» O nível dos componentes escolhidos.
» Os modos eco, sport e turbo que já  
conhecemos das e-bikes da specialized.

pontos a melhorar:
» O que todos querem numa e-bike, seja ela 
para que finalidade for: menos peso. Esta 
evolui nesse sentido, mas é preciso mais!
» O tempo de recarga da bateria, que neste 
momento demora mais de quatro horas.



Sapatos BTT – DMT DM3

ELEGÂNCIA PARA COMPETIR

uais as principais razões 
para acharmos que se tra-
ta de um modelo bom para 

a competição, além de encaixar 
perfeitamente nos treinos de fim 
de semana? A leveza (rondam os 
300 gramas apenas, no nº 43), o 
conforto gerado pelo ajuste ao pé 
“como uma luva” e toda a robustez 
dos materiais utilizados. 

Mantendo um design minimalista 
e elegante (estética e anatomica-
mente perfeitos, apesar de exis-
tirem apenas em branco e preto), 
estes DMT DM3 destacam-se pela 
rigidez e resistência da sola em 
carbono Toray MR60, cujo rasto 
permite caminhar em subidas ir-
regulares sem perder tração. Se 

for preciso correr, contudo, a rigi-
dez pode tornar-se desconfortável. 
Contam dois pitões frontais em aço 
incluídos no pack, que podem ou 
não ser montados. No nosso caso, 
colocamos apenas em provas. Em 
treinos preferimos andar sem eles. 
Acrescentam tração além da muita 
que já está garantida.

Ajustes perfeitos
De resto, os DM3 são confortáveis a 
todos os níveis, com interior em es-
ponja que não deforma. Muito are-
jados e respiráveis, talvez a “língua”, 
apesar de anatómica e macia, seja 
o único ponto que faça transpirar 
um pouco. Mas nada de assinalável. 
Os orifícios laterais ajudam muito. 

Não experimentámos em dias frios, 
mas aí, normalmente, são as meias 
e as capas que fazem a diferença. 
Preferimos um sapato neutro em 
termos de temperatura. É o caso. 

De facto, não registámos dor-
mências, dores, desconforto, aper-
to a mais, nada. O dito aperto é ga-
rantido por um sistema do tipo Boa 
IP1, com clique de pressão para li-
bertar, que funciona perfeitamente 
e garante ajuste perfeito. Simples 
e rápido. Já o reforço interior do 
calcanhar e no exterior da biqueira 
fazem a diferença: o primeiro serve 
para evitar aquelas inconvenientes 
deslizes na zona do tendão de Aqui-
les, o segundo para evitar desgaste 
na parte da frente. Estes são pon-
tos que também ajudam a que sin-
tamos que toda a força vai direta-
mente para os pedais, sem perdas.

Concluindo...
Em suma, ergonomia, elegância, 
robustez, leveza e conforto. É pre-
ciso mais? Temos a certeza de que 
não, até porque ao longo de uns 
bons 500 kms de experiência o de-
sempenho é imaculado. Excelente 
opção! 

Q

Opção completa para quem procura uns 
sapatos de BTT para treinar ou competir. 

» Sola: Carbono Toray Mr60 
(com dois pitões removíveis).

» Palmilha: Polipropileno. 

» Aperto: Sistema Boa IP1.

» Cores: Preto ou branco.

» Peso: 295 gramas (nº 42).

» Preço:  209 euros.

Ficha técnica

1

Texto: Nuno Granadas  |  Fotografia: GoRide Magazine

SITE OFICIAL
DMTCYCLING.COM

DISTRIBUIDOR OFICIAL
TECNOCYCLE.COM

teste
sApAtos btt 

dmt dm3

https://www.goride.pt/tag/novidades-canyon/
https://www.dmtcycling.com/en/
http://tecnocycle.com/
https://www.dmtcycling.com/en/
http://tecnocycle.com/


Conforto  
e eficácia

Esteticamente 
em bom plano

Aperto via sis-
tema Boa IP1

Sola rígida  
e em carbono 

Quando pedalamos 
com os pés con-

fortáveis e ajustados ao 
sapato, a sensação de 
que estamos a aproveitar 
toda a força da pedalada 
torna-se mais efetiva. 
Acontece com estes 
eficazes DMT DM3.

Estão disponíveis 
em preto ou nesta 

versão em branco, sendo 
que preferimos a segun-
da. Design minimalista 
bem “casado” com um 
peso fantástico para 
o preço: cerca de 300 
gramas e 209 euros. 

A roda é libertada e 
fixada por clique e 

faz com que o fino cabo 
consiga apertar o sapato 
em função da dimensão 
e altura do pé. Resulta, 
como é habitual neste 
sistema presente em 
muitos sapatos de BTT.

Talvez o ponto mais 
forte destes sapa-

tos: o carbono da sola 
garante leveza e robustez 
ao mesmo tempo. Tração 
total quando é preciso 
caminhar, até porque 
podemos instalar dois 
pitões na parte da frente.

1 2 3 4

43

O melhor:
» Rigidez e tração da 
sola (pitões removíveis).
» Leveza e conforto.
» Ajuste proporcionado 
pelo sistema Boa IP1. 

A melhorar:
» Respiração da “língua”.

2

https://www.goride.pt/tag/novidades-canyon/


Relógio desportivo GPS – Suunto 5

POLIVALÊNCIA DESPORTIVA

om um ecrã com resolução 
de 218 x 218, a nitidez do 
que aparece neste Suunto 

5 é satisfatória. Como o display não 
é touch, são os cinco botões físicos 
que permitem controlar a interface 
organizada e cumprem muito bem a 
sua função. A curva de aprendizagem 
pode assim ser complicada, mas, 
assim que seja entendida a função 
de cada elemento, tudo começa a 
ter lógica. Já a construção é robus-
ta, apesar dos 66 gramas. A pulseira 
é feita de silicone elástico, com um 
bom ajuste. Com mais de 80 modos 
desportivos, cada modo vem com 
campos específicos. É possível tam-
bém personalizar os nossos próprios 
modos desportivos na app, sendo 
que têm que ser configurados do 

zero, não sendo possível a edição dos 
modos existentes. 

O relógio tem um comportamento 
irrepreensível em corrida de estra-
da, tendo a distância de um percur-
so correspondido à distância espe-
cificada em todas as ocasiões. Em 
trail running a distância mostrou-se 
igualmente bastante fiável, após vá-
rias corridas no mesmo percurso. No 
entanto, a altimetria mostrava dife-
renças de cerca de 30%, para menos, 
quando comparadas com um Suunto 
Spartan Ultra. Em ciclismo e BTT, os 
dados são semelhantes.

Autonomia em bom plano
Por outro lado, a autonomia não de-
silude: em modo desportivo e com 
todos os recursos ativos (incluindo 

batimento cardíaco), o relógio durou 
cerca de 18 horas “a fundo”.

Gostamos do design simples e a in-
terface tem muitos recursos e, uma 
vez ultrapassada a curva de apren-
dizagem, tudo é simples. A medição 
da distância é assertiva, o relógio é 
rico em relatórios e tem opções inte-
ressantes, como a monitorização de 
stress e recuperação. A medição de 
HR no pulso apresenta os problemas 
encontrados em quase todos os re-
lógios deste tipo: não tem o rigor de 
uma banda. A altimetria também não 
é o registo mais fiável, apresentando 
um ligeiro erro. No entanto, pelo valor 
atrativo e num relógio sem barómetro 
altimétrico, não se pode pedir muito 
mais. Cumpre q.b. em todos os tipos 
de desporto, sem esquecer o BTT. 

C

Talvez o relógio desportivo com GPS mais eclético entre a gama  
da Suunto: gosta de BTT e proporciona uma autonomia suficiente. 
Texto: Nuno Granadas  |  Fotografia: Suunto e Nuno Granadas

teste
relógio 

desportivo 
suunto 5



» Resistência à água: 50 mt.

» Ecrã: Resolução 218 x 218. 

» Bracelete: Silicone 22 mm.

» Batimento cardíaco: pulso.

» Autonomia: 20 horas (GPS).

» Construção: Aço inoxidá-
vel e vidro mineralizado.

» Peso: 66 gramas.

» Preço:  329 euros.

Ficha técnica

Conforto e eficácia
Cómodo no pulso, quase não 
sentimos que o temos durante 

treinos de BTT mais atribulados.

1

O melhor:
» Design e leveza.
» Muitos modos de 
desporto predefinidos.
» Relatórios e modos  
de treino muito bons.

A melhorar:
» Altimetria e batimento 
cardíaco apresentam 
um ligeiro erro.

SITE OFICIAL
SUUNTO.COM

Com o smartphone...

A app móvel da Suunto é uma 
ferramenta muito simples e 

fácil de usar, quer na sincronização 
com o relógio, quer na personaliza-
ção de modos desportivos e/ou ou-
tras configurações variadas. Permi-
te receber notificações para tudo! 

2

1

1

2

https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.suunto.com/pt-pt/suunto-collections/suunto-5/


CAPACETES TOP!
Os modelos mais recentes e algumas dicas que 

te podem ajudar a escolher (bem) o teu próximo 
capacete. Para estrada e BTT.

MET Vinci MIPS Specialized S-Works 
Evade Com ANGI

Giant Rev Pro

Com MIPS, este modelo da 
MET apresenta uma boa re-

lação qualidade/preço, 16 orífi-
cios para facilitar a ventilação e 
o design adequa-se a praticantes 
de estrada e/ou BTT.  € 100

Para estrada, o Evade tem 
como grande mais-valia o 

sensor de acidente ANGI inte-
grado, entre muitas outras ca-
racterísticas de topo.  € 299

Parece adequar-se bem a 
usos em BTT e/ou estrada. 

O destaque vai para a presença 
da tecnologia MIPS e para as 20 
aberturas que garantem a venti-
lação interior, diz a marca.  € 179

primeiro ponto passa 
por percebermos para 
que queremos o capa-
cete. BTT apenas? Es-

trada? Ambas as coisas? Tam-
bém existem modelos urbanos 
e para downhill, por exemplo, 
apesar de não aparecerem nas 
sugestões destas páginas… À 
partida sabemos que vertente 
praticamos, basta procurar o 
capacete certo.

» EXPERIMENTAR PARA VER 
SE SERVE! É importante ex-
perimentar. É verdade que os 
tamanhos até são “fiéis” às di-
mensões médias das cabeças 
dos ciclistas, mas é sempre 
necessário vermos se tudo 

O

7  s u g e s t õ e s  a  t e r  e m  co n ta . . .

encaixa bem. Por uma questão 
de conforto e segurança. Se 
estiveres indeciso entre tama-
nhos, verifica se os sistemas de 
ajuste permitem que escolhas o 
mais pequeno. É preferível. Não 
deve apertar, mas também não 
deve estar folgado.

» CARO É MELHOR? Investe. É 
um facto que algumas marcas 
são um pouco mais caras que ou-
tras, mas, regra-geral, um bom 
capacete é um capacete caro. E 
vice-versa. E não, não são todos 
iguais, há efetivamente modelos 
mais eficazes que outros. E nor-
malmente são caros.

» TECNOLOGIAS NOVAS. Confia 

nas novas tecnologias que 
estão dentro dos capace-
tes e podem, em caso de 
impacto, “gerir” as forças 
exercidas pela deslocação 
e proteger o crânio. São 
exemplos disso os sistemas 
MIPS, WaveCell e SPIN.

» GOSTO PESSOAL. Esco-
lhe o capacete consoante 
o teu gosto  e preferências. 
Tanto a nível estético como 
noutros campos como a 
ventilação e o peso, por 
exemplo, devemos escolher 
o que nos agrada. Somos 
todos diferentes, por isso é 
normal que selecionemos 
modelos diferentes. 
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SITE OFICIAL
MET-HELMETS.COM

SITE OFICIAL
GIANT-BICYCLES.COM

SITE OFICIAL
SPECIALIZED.COM/PT

algumas dicas para escolher o capacete certo?

https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.giant-bicycles.com/global/showcase/rev-pro
https://www.specialized.com/pt/pt/s-works-evade-com-angi/p/162026
https://www.met-helmets.com/en/
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Polisport Light Pro ABUS AirBreaker

Bom preço! O Light Pro é o 
capacete mais ventilado da 

marca, dizem, e dá para BTT ou 
estrada sem problemas. Com al-
mofadas termo formadas, para 
facilitar a circulação de ar.  € 59

Para estrada e “famoso” por 
ser utilizado por Alejandro 

Valverde. O AirBreaker apresen-
ta o conceito Multi-Speed (a que 
a marca chama aerodinâmico) e 
14 entradas de ar.  € 249

ery night thing appear lights give 
you’re fifth move

ery night thing appear lights 
give you’re fifth move

SITE OFICIAL
POLISPORT.COM/PT

SITE OFICIAL
NUC.PT

SITE OFICIAL
ABUS.COM

Lazer Genesis
A marca garante que 
é este o modelo mais 

leve que alguma vez fez 
(195 gramas na versão 
com MIPS, que recomen-
damos!), com sistema de 
ajuste Advanced Rollsys 
System e 22 orifícios de 
respiração que garantem a 
circulação de ar.  € 219 

SITE OFICIAL
LAZERSCVOUGA.PT

R2 Aero

Muito próximo de modelos 
topo de gama da marca, 

mas com preço mais baixo. Este 
Aero conta com 240 gramas, 
sistema de encaixe Ergo Fix e 14 
orifícios de ventilação.  € 99

https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.dmtcycling.com/en/
#
https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.dmtcycling.com/en/
https://nuc.pt/shop/equipamentos/capacetes-equipamentos/capacete-r2-aero-2/
https://www.polisport.com/pt/bicicleta/capacetes/adulto/light-pro-capacete-de-competicao-para-estrada-e-mtb-vermelho-tamanho-m_p1018.html
https://mobil.abus.com/int/on-road/Bike-helmets/Road/AirBreaker-steel-blue-S?type=pdp
https://lazer.scvouga.pt/
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SITE OFICIAL
BRYTONSPORT.COM

SITE OFICIAL
CICLOCOIMBROES.COM

SITE OFICIAL
NHT.PT

ery night thing appear lights give 
you’re fifth move

ery night thing appear lights 
give you’re fifth move

SITE OFICIAL
WWW.GARMIN.PT

Bryton Rider 860 Wahoo ELEMNT 
Roam

Muito vocacionado para o 
ciclismo de estrada e com 

ecrã de 2,8 polegadas compatível 
com o uso de luvas, claro. Com 
autonomia de até 16 horas e muito 
mais para ver em detalhe.  € 299

Ecrã a cores, até 17 horas  
de autonomia, garante a 

marca, e 93 gramas. Este mode-
lo distingue-se ainda pelas fun-
cionalidades com a app.  € 349

Sigma ROX 12.0 
SPORT

Um grande concorrente 
do Garmin acima, pois tem 

uma lista de especificações 
muito completa. Para ver ao por-
menor no site oficial.  € 399

Garmin Edge 1030
Um dos modelos mais 
completos que co-

nhecemos. Entre outras 
características destaca-se 
a autonomia anunciada de 
até 20 horas efetivas, bem 
como o ecrã de 3,5 polega-
das, a atualização em tem-
po real com segmentos do 
Strava e a sincronização 
com os mais diferenciados 
sensores através de ANT+ 
e Bluetooth.  € 499

https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.dmtcycling.com/en/
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/p/567991
https://www.brytonsport.com/
https://www.nht.pt/wahoo/gps
http://www.ciclocoimbroes.com/marcas-e-produtos
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SITE OFICIAL
POLAR.COM

SITE OFICIAL
TWONAV.COM

SITE OFICIAL
STAGESCYCLING.EU

NO CAMINHO CERTO...
Os GPS (e ciclocomputadores) mais recentes  

e algumas dicas que te podem ajudar a encontrar  
o teu companheiro de aventuras em cima da bike.

ntes de mais, será 
que precisas mesmo 
de um GPS? Isto por-
que se não procuras 

ter em tempo real à tua frente 
informações de velocidade, 
cadência, batimento cardíaco, 
etc, então talvez não precises 
de algo do género no guiador. 
O smartphone que vai no bolso 
pode chegar…

» MAPAS. Porque o GPS ser-
ve para isso mesmo, para nos 
guiar. Por isso aconselhamos 
a que se procure um modelo 
bem fornecido em termos de 
mapas e respetiva atualização. 
Não é problema para as prin-
cipais marcas do momento. 

A
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» AUTONOMIA. O pior que nos 
pode acontecer é ficar sem 
energia no GPS a meio de uma 
volta/prova. Podemos levar ba-
terias suplentes e até pilhas, já 
que alguns modelos funcionam 
com este meio de alimentação.

» FIXAÇÃO NO GUIADOR. É im-
portante: verifica quais os que 
melhor apresentam forma de fi-
carem perfeitamente fixos e es-
táveis no guiador.

» DIMENSÕES E PESO. Normal-
mente são leves e compactos. 
Mas estas características variam 
de modelo para modelo, claro. 
Preferimos os mais pequenos e 
leves, mas é preciso “jogar” com 

a dimensão do ecrã, outro 
ponto fundamental.

» ECRÃ. Devemos esco-
lher o que tiver a melhor re-
solução possível e o sistema 
tátil mais eficaz quando ma-
nuseado com luvas. Dimen-
são do ecrã abaixo de 2 po-
legadas é desaconselhada.

» RELAÇÃO COM O SMAR-
TPHONE. Algo bem-vindo, 
claro. Com o emparelha-
mento por Bluetooth temos 
vantagens como dar instru-
ções ao GPS por comandos 
de voz e ver no ecrã o que se 
passa no smartphone du-
rante a volta.  

Algumas dicas para escolher o sistema GPs certo?

Polar V650 Stages Dash L50

A Polar diz que este V650 
consegue “bombar” até dez 

horas de funcionamento.    Os 
120 gramas de peso e a compati-
bilidade com sensores Bluetoo-
th Smart são mais-valias. € 220

Com mapas da Europa pré-
-instalados e outras regiões 

para download gratuito, além de 
ecrã com 2,75 polegadas e até 14 
horas de autonomia anunciada, 
pelo que diz a marca.  € 299

TwoNav trail 2 bike

O ecrã de 3,7 polegadas 
está em destaque num de-

sign diferente do habitual e re-
sistente a água e impactos, tal 
como todos os outros modelos 
nestas páginas.  € 399

https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.polar.com/en/products/pro/V650
https://www.stagescycling.eu/stages-dash/
https://www.twonav.com/en/


Texto: Nuno Margaça 
Fotografia: Pixabay

Uma das refeições mais importantes 
do dia, com estudos a revelarem que 
é essencial para alcançar o melhor 

rendimento desportivo. Neste artigo 
encontras algumas ideias de pequeno 
almoço que pomos em prática antes  

de irmos pedalar. Experimenta!

final, deve-
mos ou não 
tomar o pe-
queno almo-
ço antes de 

sairmos para pedalar? E os 
lacticínios são mesmo “proi-
bidos”, fazem mal algum tem-
po depois? E o que devemos 
mesmo ingerir para que não 
nos falte o “gás” daí a umas 
horas? Comecemos pelo iní-
cio: cada atleta é diferente 
do outro e há algo que é uma 
certeza. Cabe a cada um de 
nós experimentar e encon-
trar o pequeno almoço certo 
antes de andarmos de bike. 

Para uns, o pequeno al-
moço é uma obrigação: para 
outros, é até um momento de 
desfrutar do prazer de co-
mer. Mas atenção: quando 
falamos em experiências, é 
mesmo disso que estamos 
a falar, literalmente. Muitos 
são os ciclistas que conhe-
cemos que mudaram de pe-
queno almoço (e de alimen-
tação ao longo dos kms…) 
e que notaram diferença no 
desempenho. Outros fazem 
experiências diferentes to-
das as semanas e concluem 
que há um “menu” ideal. 

O mais importante?
O mais importante? Saber-
mos o que funciona con-
nosco, se possível dentro do 
que gostamos. Para que nos 
sintamos bem a pedalar, seja  
a competir, seja a descon-
trair. Pesquisámos, falámos 
com entendidos, juntámos 
as opções que melhor fun-
cionam connosco e o “cozi-
nhado” são estas dez suges-
tões. Experimenta! 

A
A REFEIÇÃO  
MAIS  
IMPORTANTE?

10 sugestões 
de pequeno almoço!

performance
pequenO almOçO 

para ciclistas
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O amigo pão!

O que melhor funciona connos-
co (talvez por sermos amantes 

confessos de pão...). Mas atenção: 
recomendamos a ingestão apenas 
ao pequeno almoço. E, apesar de 
ser um alimento pleno de hidratos 
de carbono, é preciso saber esco-
lher o pão: dá referência , se pos-
sível, a pão concebido com farinha 
sem ser refinada, água e sem qual-
quer tipo de fermento industrial. De 
centeio ou integral cozido a lenha. 
Isto porque este alimento milenar 
tem cada vez menos qualidade: in-
gredientes refinados e escassas 
mais valias para a saúde. Mais: o 
pão de trigo (cerca de 98%) ajuda a 
formar exorfinas no intestino, subs-
tâncias responsáveis pela adição 
do açucar aos produtos panificados 
e que interferem nas funções intes-
tinais, debilitando o nosso estado 
físico. 

01
Treinar em jejum...?

Não é novidade para ninguém a teoria de 
que podemos treinar em jejum para conse-

guirmos queimar mais calorias, certo? Esta con-
duta está relacionada com a forma como os nos-
sos ancestrais viviam, que na maior parte das 
vezes realizavam as suas ações com o estômago 
vazio: era a própria fome que os incentivava na 
procura de comida. Estudos demonstram que 
treinar em jejum, dentro de um plano de treinos 
que procura resultados, é uma estratégia meta-
bólica adaptativa que pode revelar-se eficiente 
a queimar gordura, melhorando a regulação de 
glucose e aumentando a síntese posterior de 
glucogénio, ativando a AMPK (sensor de energia 
celular). Ou seja, pode melhorar a nossa flexibili-
dade metabólica. Somos sinceros: é prática que 
não nos agrada e que não nos permite alcançar o 
máximo do nosso desempenho a pedalar. Além 
de que não é de todo agradável passar largos 
minutos com a barriga a dar horas...
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Ovos todos os dias!

Mesmo sendo mais indicado 
para a recuperação, também 

funciona ao pequeno almoço. Co-
zidos é sempre melhor, mas po-
des comê-los de qualquer forma 
e feitio. Durante muitos anos os 
ovos foram considerados fortes 
causadores de elevados índices de 

colesterol, mas está provado que 
é um dos melhores alimentos para 
gerar massa muscular pela riqueza 
em proteínas de elevado valor bi-
ológico. Rico em vitamina D e A, 
luteína e zeaxantina, sendo este úl-
timo nutriente indispensável para a 
nossa atividade cerebral.

03  
Gostas de abacate?

Num batido fica ótimo, tal como 
sobre uma fatia de pão com 

queijo fresco! Em termos nutricio-
nais, o abacate tem aproximada-
mente 70% de água, embora seja so-
bejamente conhecido por ser um dos 
frutos com maior índice de gordura, 
cerca de 15% da sua composição. 
Isto fez com que até há pouco tempo 
este exótico fruto não fosse escolhi-
do nas dietas de desportistas.  No 
entanto, pesquisas recentes eviden-
ciaram que este tipo de gordura é de 
extrema importância na vida ativa.                                                                                        
O abacate tem luteína, um dos pig-
mentos responsáveis pela sua cor, e 
ajuda a controlar o stress oxidativo e 
o inflamatório causados pela prática 
de exercício continuado. 
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Chia: a super semente

A semente de chia é um dos superalimentos mais 
poderosos, funcionais e nutritivos do mundo. 

Logo, porque não fazer parte dos nossos pequenos 
almoços? O mais normal é adicionarmos esta semen-
te aos cereais misturados com leite ou iogurte, mas 
deixamos um conselho: coloca a chia em água com 
antecedência (pode absorver mais do que dez vezes 
o seu peso em água)  para que o organismo a assimile 
melhor, uma vez que é tão pequena não a conseguimos 
digerir. Assim, a digestão é eficaz e mais lenta, ajudan-
do também a equilibrar  a glicémia. A chia é rica em 
fibras, antioxidantes, proteínas, vitaminas e minerais, 
evidiciando-se como a fonte vegetal mais próspera em 
ácidos gordos ómega-3. Tanto nutriente aumenta-nos 
consideravelmente os indíces de imunidade contra do-
enças e assegura propriedades anti-inflamatórias. 

06  
Leite e derivados...

Por vezes, quando ingerimos lactose ao peque-
no almoço, podemos vir mais tarde a notar que 

algo não está bem... Estômago “embrulhado”, sinais 
de refluxo, mau estar... Estes sintomas devem-se à 
lactose  do leite que está a tentar degradar a nossa 
parede intestinal, causando as comuns dores abdo-
minais, os gases, as dores musculares, entre outras.                                
Para evitar tudo isto, porque não cortar no leite e io-
gurtes? Diariamente e também antes de irmos dar ao 
pedal, claro, até porque estes “ingredientes” podem 
até dar origem à necessidade de termos de fazer uma 
“paragem de emergência”. Alternativas? Há muitas. 
Damos o nosso exemplo: gostamos muito de leite e 
derivados, mas há já algum tempo que optamos por 
produtos sem lactose, de soja ou de aveia. E existem 
também outras bebidas de origem vegetal que pode-
mos experimentar. Funciona.



08  
Legumes ao  
pequeno almoço?

Estranho? Nem por isso... 
Basta sermos criativos... 

Aproveita a “potência” nutritiva dos 
hidratos de carbono e das proteínas 
dos legumes ao pequeno-almoço.  
Criativos como? Um belo pão ca-

seiro de Rio Maior com hummus é 
uma fórmula que não falha! O hum-
mus é um alimento típico do mundo 
árabe feito a partir de grão-de-bico 
cozido e espremido, tahini, azeite, 
sumo de limão, sal e alho.

07  
Batido energético

Muitos de nós sentem difi-
culdade em comer de manhã, 

certo? Então a ingestão de líquidos 
pode ser a solução. É acordar, be-
ber e seguir! O batido é uma pro-
posta rica em  açucares e gorduras 
naturais, geralmente, e podes ser 
muito criativo nas tuas “experiên-
cias”. Por exemplo: mal acordes, 
deixa uma chávena de aveia integral 
em água, vai fazer o que tens a fazer 
e 30 minutos depois coloca a aveia 
já demolhada no copo do batido, 
onde deves juntar: uma banana, ½ 
abacate, quatro folhas de espina-
fres ou ½ beterraba, 150 ml de água  
e três tâmaras sem caroço. Não te 
vais arrepender...
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Opção 1:
Taça de cereais com leite 

+ 1 kiwi + 1 café

Opção 2:
2 a 3 torradas com queijo magro 

com doce (mel, marmelada, doce 
caseiro com fruta da época) 

+ 1 laranja + 1 café

Opção 3:
2 a 3 fatias de pão integral 
com queijo fresco magro 

+ abacaxi + 1 café

1

2

3

as sugestões de 
Hernâni Brôco! 

Nada como ter as su-
gestões de um profis-

sional para irmos bem ali-
mentados para um treino 
ou uma prova, certo? 

se for antes  
de uma prova...

se for antes  
de um treino...

prova de mais de 4 horas:
Esparguete ou arroz com  

ovos mexidos + torradas com 
queijo e doce + 1 peça de fruta 

(laranja ou abacaxi) + 1 café

com menos de 2 horas:
Cereais com leite + pão  

integral com queijo e doce  
+ 1 peça de fruta (laranja  

ou abacaxi) + 1 café

1

2

Vários atletas de longas mara-
tonas e provas de resistência 

têm uma nova tendência nutricio-
nal para otimizar o rendimento: ao 
longo da semana tomam pequenos 
almoços parcos em carbohidratos, 
para melhorar a oxidação das gordu-

ras e fazer com que o organismo pro-
duza glucogéneo. Assim, retardam 
o aparecimento do cansaço. Esta 
prática é comum nos dias anteriores 
aos objetivos, para que cheguem às 
provas com o organismo no seu auge, 
“formatado” para queimar gordura.

09  
Comer pouco para aumentar a resistência

Para o fim deixámos o pe-
queno almoço “guloso”, o 

nosso preferido: panquecas. 
Podemos acrescentar-lhes mel, 
chocolate, doce de abóbora ca-
seiro ou o que apreciamos mais. 
E garantimos que este é um dos 
principais pequenos almoços 
dos “prós”. Sugestão: 

Ingredientes: 6 colheres de sopa 
de farinha de aveia, bebida vege-
tal q.b., 2 ovos, ½ colher de chá 
com canela,  uma colher de chá 
com fermento em pó, um pouco 
de sal e uma colher de chá com 
mel. Preparação: coloca todos os 
ingredientes num liquidificador 
até fazer uma massa homógéna, 
deita-a numa frigideira anti-ade-
rente já quente com um pequeno 
fio de azeite, leva ao lume duran-
te 5/7 minutos (com cuidado!). E 
já está! Pessoalmente, gostamos 
de adicionar um pouco de mel, 
banana e nozes.

10  
Panquecas à ‘pró’!



Por que razões é que os melhores são 
melhores e conseguem resultados top?

MAIS RÁPIDO, 
MAIS FORTE...

orque treinam mui-
to e sempre no limi-
te, basicamente. É 

esse o segredo do sucesso de 
Schurter, que dispensa apre-
sentações. E é um pouco dis-
so que este campeão partilha 
connosco na série de vídeos 
“Fitter, Faster, Stronger”. Uma 
fonte de inspiração brutal... 

P 

Nino Schurter

YOUTUBE OFICIAL
SCOTT SPORTS

VÊ TODOS OS VÍDEOS 
EM GORIDE.PT 

INSTAGRAM OFICIAL
NINO SCHURTER

A super bike?!

Scott 2020 Spark 
900 WorldCup

SITE OFICIAL
SCOTT-SPORTS.COM/PT

super atleta
nino 

schurter

http://
https://www.instagram.com/nschurter/
http://tecnocycle.com/
https://www.scott-sports.com/pt/pt/product/scott-spark-rc-900-world-cup-bike
https://www.youtube.com/user/Rideonscott/search?query=nino
https://www.goride.pt/serie-videos-scott-recuperacao-nino-schurter-update-novo-video/
https://www.instagram.com/nschurter


A equipa!

Scott-SRAM MTB 
Racing Team

SITE OFICIAL
SCOTT-SRAM.COM
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http://tecnocycle.com/
https://scott-sram.com/team/


a (curta) travessia 
do deserto?

unca na vida imaginámos 
que um cenário de pande-
mia poderia vir a “roubar-

-nos” a “liberdade” de agarrarmos 
na bike e sairmos à rua para pe-
dalarmos. Nunca pensámos ter 
de utilizar obrigatoriamente uma 
máscara para entrar na nossa habi-
tual loja de bicicletas. Está a acon-
tecer. Mas, felizmente, esta está a 
ser (ou foi) uma curta travessia do 
deserto, passamos a expressão. E, 
como em todas as altura de priva-
ção, aproveitámo-la para reforçar 
as nossas capacidades, certo? 

N

Vencedor 
do passatempo 

Relógio Suunto 5
Daniel Santos

Santarém

O prémio foi enviado em abril  
de 2020 para o respetivo vencedor. 

A goride mAgAzine é umA revistA digitAl grAtuitA sobre btt e ciclismo em gerAl que é publicAdA de dois em dois meses  
e tem como missÕes contAr HistÓriAs e AJudAr os seus leitores A FAzerem umA utilizAÇÃo plenA dA bicicletA.

coordenAÇÃo: Nuno Margaça e Jorge D. Lopes. colAborAdores: Marco Chagas, Vasco Santos, Nuno Granadas, Hernâni Broco, Rodrigo 
Viana Machado e Paulo Quintans. digitAl, design e mArketing: Content Box. publicidAde: Nuno Margaça. 

estAtuto editoriAl: GoRide.pt/editorial. contActo gerAl: Geral@GoRide.pt.

goride project e goride magazine | bike project são designações com pedido de marca registada já efetuado. 

Todos os direitos reservados. Está interdita a reprodução total ou parcial de conteúdos, fotografias 
e outros elementos sem autorização por escrito de um dos coordenadores da goride magazine.

Esta edição da goride magazine apresenta em vários artigos fotografias da autoria de terceiros que foram retiradas de secções de uso livre 
de vários sites e redes sociais. Todas estas imagens estão devidamente creditadas aos respetivos autores, que podem solicitar a sua remoção. 

a fechar...
O gORide 
pROject 

e a covid-19

Para regressarmos em grande! 
No entanto, e esperando que por 

esta altura a pandemia esteja já a 
desaparecer das nossas vidas, o 
GoRide Project sente-se na obri-
gação de pedir a todos os pratican-
tes de ciclismo e utilizadores de 
bikes que primem pelo bom senso. 
É vital que sigam todas as regras e 
recomendações avançadas pelas 
autoridades e entidades oficiais a 
cada momento. Até que tudo volte 
ao normal, e mesmo que isso te 
afaste da tua bike por uns tempos, 
faz o que é sensato. Por favor. 



https://www.titandesert.com/en
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https://mtb.shimano.com/pt/discover/deore-m-6100-adicionado-a-familia-das-12-velocidade
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