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https://www.titandesert.com/en
https://www.specialized.com/pt/pt/shop/bikes/road-bikes/performance-road-bikes/tarmac/c/tarmac?q=%3Aprice-desc%3Aarchived%3Afalse%3AproductFamily%3ATarmac+SL7


©
 J

an
 K

as
l/R

ed
 B

ul
l C

on
te

nt
 P

oo
l

003

migos das bikes, antes de 
escrevermos seja o que 
for nesta edição da GoRi-
de Magazine, queremos 
agradecer-vos! Por tão 

bem terem recebido este projeto, por to-
das as mensagens de incentivo que nos 
fizeram chegar, pelas vossas visitas diá-
rias ao site GoRide.pt e pela vossa leitura 
desta revista digital. Obrigado!

Tudo isto é parte do nosso propósito e 
é com agrado que partilhamos convosco 
que estamos no caminho que traçámos: 
no site GoRide.pt estamos a divulgar 
muitas novidades que vos podem ajudar 

na vossa vida com a bicicleta, ao mesmo 
tempo que conseguimos transformar 
esta edição #01 da GoRide Magazine exa-
tamente naquilo que sonhámos: uma re-
vista digital que foge ao conteúdo banal, 
que conta histórias, que dá voz a quem 
gosta de praticar BTT e ciclismo, que aju-
da a colocar a aventura no nosso horizon-
te em cima da bicicleta. E que vos traz as 
mais recentes “máquinas” e equipamen-
tos, claro. Dito isto, agora sim lançamos o 
desafio: percorram as próximas páginas 
com calma, desfrutem, dêem-nos feed-
back. Tal como se fosse mais uma bela 
volta de bike de que tanto gostam... 

Nuno Margaça e Jorge D. Lopes

vem aí mais!
Estamos no caminho certo: o projeto GoRide está ‘a todo o gás’!  

Por isso, o nosso muito obrigado a quem nos segue...

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. 

EDITORIAL

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/


Hernâni Brôco 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/rofxtreme

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

carlos Bruno

Que máquina! Pega em 
qualquer bicicleta e faz ma-

gia, tal como vemos quando leva 
pelos ares a e-bike da Santa Cruz 
em teste nesta edição. Melhor: 
faz vídeos “deliciosos” e que não 
nos cansamos de ver!

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!).

tiago sousa

Um verdadeiro homem dos 
sete ofícios, mas, acima de 

tudo, um valente ciclista: BTT “a 
fundo”, estrada com regularida-
de e ainda está sempre disponí-
vel para dinamizar a equipa de 
BTT da qual é fundador.

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 ainda tem um tem-
pinho para captar umas fotos e 
uns vídeos para o projeto GoRide!

facebook.com/vouateali

004 colaboradores goride

youtube.com/vascomsantos fb.com/carecovzki2011

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/
https://www.facebook.com/ROFXTREME
https://www.youtube.com/channel/UCGpNziYgGa2istiAIavS8Jw


https://www.titandesert.com/en
https://www.youtube.com/watch?v=ZZOuIHAUrRg
https://bit.ly/Polisport_atrelado


Notícias: os produtos que são novidade!
Destacamos algumas das bicicletas, equipamentos, componentes  
e acessórios lançados recentemente pelas principais marcas do segmento.

Grande entrevista:
Vítor Gamito!
Sim, quisemos saber como é que 
um antigo “pró” do ciclismo na-
cional opta pelo enduro uns anos 
mais tarde. E ele conta-nos vários 
segredos de treino e do dia a dia!

Em teste: Santa Cruz 
Heckler R Carbon CC 
E eis que a Heckler de 1996 re-
gressa em grande estilo com uma 
versão nova e... elétrica! O nosso 
amigo Carecovzki levou-a bem 
para lá dos limites! Grande show!

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

118 Hans Rey em...  
Trans Hong Kong!

86 Gelu: selins de carbono 
made in Portugal! 

66 Como preparar uma 
prova de BTT de 100 km!

Aventura Especiais Performance

142 O mítico grupo Dura 
Ace 7400 da Shimano!

46 10 Dicas para preparar 
grande viagens de bike

70 Algarve: onde pedalar 
por lá estas férias?!



teste de Grupo: 9 pneus para Btt e XC!
Metemos “as mãos na massa” e experimentámos todos ao pormenor.

SwiftCarbon RaceVox 
dura-ace di1 disc 
Em teste: uma verdadeira maravilha 
dos tempos modernos do ciclismo...

teste ao pormenor: 
trek Supercaliber 9.8
Confirma-se que esta é uma bike de 
XC capaz de revolucionar o sector...

teste de Grupo: óculos de sol para Btt e ciclismo
Colocámos à prova sete modelos de topo e os resultados são incríveis!

Em teste: Specialized 
diverge Expert Carbon
A rainha do gravel: fizemos com ela 
uma boa parte da costa alentejana!

Canyon Pathlite:oN 8.0
Testámos esta e-bike para trekking ao 
longo de muitos kms nos Caminhos do 
Tejo. E ela surpreendeu-nos...

Em teste: o versátil 
Polisport trailer!
Carrinho ou atrelado? Fantástico 
para o transporte dos mais novos.
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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 nossa 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/


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


Em 24 horas consecutivas, subir 83 vezes  
214 metros de acumulado. Quanto dá mesmo? 

SUBIR O EVERESTE 
DUAS VEZES?!

á exatamente 17.753 me-
tros de acumulado, ao 
longo de 247,5 kms. E dá 

também um recorde do mundo, à 
partida. Foi este o feito de Tiago 
Ferreira, o nosso Bicampeão Euro-
peu e Campeão do Mundo, no dia 
23 de julho, que chegou a registar 
40 graus de temperatura na Serra 
de São Macário, perto de São Pedro 
do Sul, o “despido” local que o atle-
ta de Viseu escolheu para cumprir 

D

Tiago Ferreira

OS VÍDEOS DO DESAFIO
24 HORAS DE SUBIDA!

VÊ A REPORTAGEM 
EM GORIDE.PT 

INSTAGRAM OFICIAL
TIAGO FERREIRA

A super bike?!

Protek Victoria 
(personalizada)

SITE OFICIAL
CICLIPROTEK.IT

super atleta
TIAGO 

FERREIRA

com sucesso este desafio. O que 
se sente durante um “teste” como 
este? “Pensei que a fase da noite 
seria a mais complicada, mas aca-
bou por ser a madrugada a trazer o 
maior peso do cansaço, sobretudo 
com dores nas mãos e nos pés”, 
confessou Tiago, que mostra estar 
em grande forma para regressar às 
competições oficiais UCI já este 
verão, após pandemia. Estamos a 
contar contigo, super atleta! 

http://
https://www.instagram.com/nschurter/
http://tecnocycle.com/
https://cicliprotek.it/victoria/
https://www.goride.pt/tag/tiago-ferreira/
https://www.instagram.com/tiago0ferreira/
https://www.facebook.com/pg/Tiago-Ferreira-224406071005144/videos/


A equipa!

DMT Racing 
Team

FACEBOOK OFICIAL
DMT RACING TEAM
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http://tecnocycle.com/
https://www.facebook.com/racingteamdmt/
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EM GORIDE.PT:
MAIS NOTÍCIAS 
GARMIN

SITE OFICIAL
GARMIN.PT

6

7

NOTÍCIAS
7 grandes  
novidades  

em destaque!

CADA  
TREINO 
CONTA!
É este o propósito 
dos novos 
ciclocomputadores 
Garmin Edge 1030 
Plus e 130 Plus.

n ovo s  g a r m i n  e d g e

riado por ciclistas para ciclis-
tas, os novos Garmin Edge 130 
Plus e Edge 1030 Plus vão além 

da navegação GPS e da monitorização 
do desempenho desportivo, são tam-
bém capazes de servir de instrutores 
de treino. E trazem um grande “trunfo”: 
os ecrãs de 1,8 e 3,5 polegadas do Edge 
130 Plus e do Edge 1030 Plus, respetiva-
mente, sendo que o primeiro apresenta 
um formato com botões e o segundo 
baseia o manuseamento na interface 
tátil do ecrã (mesmo com luvas). 

A plataforma Garmin Connect, que 
já conhecemos de muitos outros equi-
pamentos Garmin, é outra das mais 
valias, permitindo registar todas as ati-
vidades dentro e fora de portas. Outras 
apps compõem o lote de funcionalida-
des do género, com facilidades como 
a partilha da localização por GPS com 
o LiveTrack, o planeamento da volta 
com o Course Creator, a indicação do 
acumulado que falta percorrer com o 
ClimbPro e a indicação do VO2 máximo 
e do batimento cardíaco em tempo real. 
Mas ambos os modelos apresentam ca-
racterísticas distintas, que vemos com 
mais atenção na página ao lado! 

‘C

https://www.goride.pt/tag/shimano/
https://www.goride.pt/?s=GARMIN
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/p/704417
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garmin edge 1030 plus

Com ecrã tátil a cores de 3,5 polegadas, este 
modelo faz sugestões de treinos diários com 

base na nossa carga de treino atual e VO2 máximo, 
entre muitas outras funcionalidades.

Na parte da navegação, o que não falta são 
funcionalidades, desde o recálculo do percurso 
em caso de engano até às indicações de mudança 
de direção em função dos mapas da Europa.

A conectividade Bluetooth e ANT+ assegura o 
emparelhamento com o smartphone para saber 
tudo o que se passa através de um sistema de 
notificações e a ligação a sistemas de treino 
indoor, por exemplo.

Com 58 x 114 x 19 m, 124 gramas, o Edge 1030 
Plus apresenta certificação IPX7 e autonomia 
de até 24 horas, de acordo com o que indica a 
Garmin. Custa 599 euros. 

2

garmin edge 130 plus

Tanto um como outro dispositivo contam 
com o apoio dos sistemas de satélite 

GPS, GLONASS e Galileo para basear a ação de 
navegação, como já referimos, mas este Edge 130 
Plus é um pouco mais barato: 199 euros.

Pelo valor, é bom perceber que estão neste 
modelo várias funcionalidades que encontramos 
no topo de gama. Exemplos: sistema ClimbPro, 
deteção de acidentes e a monitorização de 
desempenho que seria de esperar.

Uma das principais diferenças, contudo, está 
no ecrã, que aqui é a preto e branco, com 1,8 
polegadas, e sem interface tátil (o manuseamento 
baseia-se em botões). 

Também conta com certificação IPX7, mas a 
autonomia é de até 12 horas, pelo que diz a marca. 
O mais incrível é o peso: apenas 33 gramas!

013garmin edge 1030 e 130 plus  |  notícias

https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/p/698436
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/p/704417


NOTÍCIAS
grandes  

novidades  
em destaque!

EVOLUÇÃO TOTAL
A ‘rainha’ das BTT da Specialized surge 

renovada, em dois ‘sabores’ - Epic e Epic Evo –  
e com muitos níveis de componentes à escolha.

S P E C I A L I Z E D  E P I C  2 0 2 1

s novas Specialized 
Epic assinalam o 
maior lançamento do 

ano da marca no segmento 
das bikes de suspensão total 
para BTT, vertente XC. E per-
cebe-se porquê: a plataforma 
de suspensão Brain sofreu 
melhorias e ajuda a que este 
seja um dos modelos mais 
equilibrados de sempre da 
Specialized nesta categoria.

Estamos a falar de uma 

A
bicicleta assumidamente de XC. 
“A mais rápida que existe”, pelo 
que indica a marca. E de uma 
gama que se divide em dois gru-
pos, com quatro modelos Epic 
2021 e outros quatro modelos 
Epic Evo 2021.

A Epic está focada na compe-
tição. E inclui um amortecedor 
Brain completamente renova-
do: diz a marca que se trata 
de uma plataforma mais firme, 
uma ação mais flexível nos ter-
renos mais acidentados e uma 
transição mais suave entre mo-
dos. É o “Brain mais robusto de 

sempre”, garantem.
Entre as Epic e as Epic 

Evo, os amortecedores 
com a tecnologia Brain são 
complementados com sus-
pensões frontais Rockshox 
SID nos modelos mais aci-
ma nas gamas ou com ou-
tras unidades da mesma 
marca (ou com Fox Float), 
dependendo do modelo. 
As listas de especificações 
variam bastante entre to-
dos os modelos da gama 
Epic, que custam entre 
4.299 e 11.599 euros. 

SITE OFICIAL
SPECIALIZED.COM/PT
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S PECIAL IZED EPIC  2021  –  cl ica / toca para s aberes  m ais .

https://www.specialized.com/pt/pt/epic
https://www.specialized.com/pt/pt/stories/epic


015NOVAS SPECIALIZED EPIC 2021

EM GORIDE.PT:
SPECIALIZED EPIC  
E OUTROS MODELOS

 cl ica / toca  pa r a  sa ber es  m ais  –  spe cia l iZ e D  e pic  evo  2021

https://www.goride.pt/tag/shimano/
https://www.specialized.com/pt/pt/shop/bikes/mountain-bikes/cross-country-mountain-bikes/epic/c/epic?q=%3Aprice-desc%3Aarchived%3Afalse%3AproductFamily%3AEpic+EVO
https://www.goride.pt/?s=SPECIALIZED


016 NOTÍCIAS  |  SPECIALIZED TARMAC SL7 2021

MAIS LEVE,
MAIS RÁPIDA
A bike de estrada feita para dominar  
o mundo? É o que diz a marca.  
E é o que parece pelas características 
vindas da competição do World Tour.

S P E C I A L I Z E D  TA R M A C  2 0 2 1

ma bicicleta que com-
bina o melhor da Tar-
mac e o melhor da 

Venge? Isso é um sonho para 
todos. Saber que a performan-
ce não é comprometida é o 
cenário perfeito”. Estas pala-
vras sobre a nova Tarmac SL7 
são de Ricardo Scheidecker, o 
diretor técnico português da 
Deceuninck-QuickStep e, claro, 
de um profundo conhecedor do 
que é necessário para ganhar 

‘U
ao mais alto nível do ciclismo. En-
tre as características que se des-
tacam de imediato está o peso. O 
quadro pesa apenas 800 gramas, 
com a Specialized a garantir que 
não desistiu de “um único gra-
ma de aerodinâmica, rigidez ou 
qualidade de condução”. A SL7 
será 45 segundos mais rápida do 
que a antecessora ao longo de 40 
kms. Verdade ou não, saberemos 
tudo quando ela nos passar pelas 
mãos. E já não falta muito! 
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https://www.specialized.com/pt/pt/tarmac


 cl ica / toca  pa r a  sa beres  m ais  –  spe cial iZ e D  ta rmac  s l7

Gama Specialized Tarmac Sl7
A nova Specialized Tarmac SL7  está 
disponível nas seguintes versões:

» S-Works Tarmac - SRAM Red eTap AXS

» S-Works Tarmac - Dura Ace Di2

» Tarmac Pro - Ultegra Di2 

» Tarmac Pro - SRAM Force eTap AXS 1x

» Tarmac Expert - Ultegra Di2

Preços entre 5.299 e 11.499 euros.

017SPECIALIZED TARMAC SL7 2021  |  NOTÍCIAS

SITE OFICIAL
SPECIALIZED.COM/PT

EM GORIDE.PT:
SPECIALIZED TARMAC  
E OUTROS MODELOS

https://www.goride.pt/tag/shimano/
https://www.goride.pt/?s=SPECIALIZED
https://www.specialized.com/pt/pt/tarmac
https://www.specialized.com/pt/pt/tarmac


1

2

1

3

4

5

N
O

V
ID

A
D

E
S 

tr
E

k

6

018 notícias  |  trek émonda 2021

7

8

VISITA O SITE OFICIAL
TREKBIKES.COM/PT

EM GORIDE.PT:
MAIS INFO E FOTOS 
TREK ÉMONDA 2021

https://www.goride.pt/tag/shimano/
https://www.trekbikes.com/pt/pt_PT/bicicletas/bicicletas-de-estrada/bicicletas-de-competi%C3%A7%C3%A3o/%C3%A9monda/c/B211/
https://www.goride.pt/trek-emonda-a-bicicleta-que-nao-deixa-ninguem-indiferente/


17ModernLifeMagazine.com | May 2028

NINGUÉM FICA
INDIFERENTE...
Em carbono OCLV 800 Series,  
o quadro da Émonda pesa menos 
de 700 gramas e, refere a marca, 
“garante vantagens significativas 
em termos de velocidade”.

t r e k  é m o n d a  2 0 2 1

Trek continua o intenso traba-
lho de se manter na vanguar-
da na tecnologia, algo que se 

afigura como determinante para posi-
cionar as suas bicicletas entre as me-
lhores no mercado. Nesse sentido, e 
após dois anos de desenvolvimento e 
a criação do que a marca diz serem os 
laminados de carbono OCLV mais leves 
de sempre, a Trek Émonda está disponí-
vel nas versões SLR e SL. E no primeiro 
caso é possível ver alguns dos melhores 
ciclistas do mundo a utilizar esse mo-
delo: Lizzie Deignan, campeã do mundo 
de 2015 e vencedora de corridas como 
o monumento Volta a Flandres e a Stra-
de Bianche. E também Vincenzo Nibali, 
Giulio Ciccone, Bauke Mollema e Richie 
Porte. E como os melhores trepadores 
normalmente optam por utilizar o me-
lhor material, a Émonda é a bicicleta de 
eleição deste tipo de ciclista... 

A

https://www.trekbikes.com/pt/pt_PT/bicicletas/bicicletas-de-estrada/bicicletas-de-competi%C3%A7%C3%A3o/%C3%A9monda/c/B211/
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020 notícias  |  trek madone slr

7

8

VISITA O SITE OFICIAL
TREKBIKES.COM/PTEM GORIDE.PT:

MAIS INFOS E FOTOS 
TREK MADONE SLR

MAIS LEVE (AINDA)?
Tal como na Émonda deste ano, também neste novo 

modelo da Madone foi utilizado o novo carbono OCLV 
800 Series. Menos peso, mais aerodinâmica...

t r e k  m a d o n e  s l r

sta é a bike que atingiu 
o pico em setembro 
de 2019 quando Mads 

Pedersen se sagrou campeão 
do mundo na intempérie de 
Yorkshire. Isto não significa, 
claro, que a Madone não pu-
desse ser melhorada, algo que 

E
acontece aqui. Não é por acaso 
que se trata de um modelo uti-
lizado pelos ciclistas da equipa 
World Tour Trek-Segafredo nes-
te reatamento de temporada... 
Além de estar disponível no pro-
grama Project One, há 450 gra-
mas a menos em comparação 

com o modelo anterior, o 
que é obra! A culpa é do car-
bono OCLV 800, diz a marca, 
que traz até 30% mais de 
resistência, além da leveza 
extra. Todos os pormenores 
no site da Trek e preços a 
começar nos 7.999 euros! 

https://www.goride.pt/tag/shimano/
http://www.scvouga.pt/pt/
https://www.goride.pt/tag/shimano/
https://www.goride.pt/nova-trek-madone-slr-perde-peso-mas-mantem-a-performance-competitiva/
https://www.trekbikes.com/pt/pt_PT/madone-slr/
https://www.trekbikes.com/pt/pt_PT/madone-slr/
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PARA COMEÇAR!
A gama de entrada da Trek no segmento das bikes  

de estrada foi remodelada para 2021. A boa notícia?  
Há modelos a custarem 699 euros!

t r e k  d o m a n e  a l  d i s c

ma opção a ter em 
conta para os que 
estão a pensar com-

prar pela primeira vez uma 
bicicleta de estrada, ou para 
os que procuram uma de qua-
lidade a bom preço. Com qua-
dros em alumínio (forqueta em 

U
carbono!) e componentes bem 
consolidados na entrada de 
gama, as versões desta Domane  
estão equipadas com travões 
de discos (apenas uma das op-
ções, a AL 2, não tem este sis-
tema de travagem) e pneus lar-
gos de 32 mm, mas que podem 
ir até aos 35 mm. Isto faz com 
que a bike seja adaptável para 
gravel, eventualmente, além de 

integrar pontos de fixação 
para quem quiser instalar 
um porta-bagagens e/ou 
guarda-lamas. A passagem 
dos cabos é interna e a mais 
barata, a AL 2 é a que não 
está equipada com travões 
de disco e custa 699 euros. 
A AL 2 Disc sobe para 869 
euros e a mais cara já pe-
dirá que se abra a bolsa até 
aos 1.799 euros. Os porme-
nores técnicos estão todos 
no site oficial da Trek. 

SITE OFICIAL
TREKBIKES.COM/PT

EM GORIDE.PT:
TREK DOMANE  
AL DISC

https://www.trekbikes.com/pt/pt_PT/bicicletas/bicicletas-de-estrada/bicicletas-de-competi%C3%A7%C3%A3o/%C3%A9monda/c/B211/
https://www.goride.pt/trek-emonda-a-bicicleta-que-nao-deixa-ninguem-indiferente/
https://www.goride.pt/tag/shimano/
https://www.goride.pt/trek-apresenta-a-nova-domane-al-disc/
https://www.trekbikes.com/pt/pt_PT/domane/
https://www.trekbikes.com/pt/pt_PT/domane/
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NOTÍCIAS  |  NOvAS urbANAS beeq bICyCleS

a própria marca que o diz: 
numa altura em que olha-
mos para métodos diferen-
tes de nos movimentarmos 

nas cidades, a Beeq traz qualidade e 
um preço competitivo. De facto, os 
valores não passam dos 2.399 euros, 
num modelo de comercialização di-
reta através do site, contando com 
parceiros em todo o país para a as-
sistência e para que o utilizador pos-
sa experimentar antes de comprar.

E há variedade, pois são três as 
urbanas elétricas que compõem a 
gama Beeq: a E800 é uma urbana 
“pura e dura”; a C800 é uma bike de 
trekking destinadas às longas “tira-
das” em ambientes citadinos ou mais 
“agrestes”; e a M500 é a mais radical 
do grupo. Locomoção: em todos os 
modelos, motor Brose Drive S de 250 
w (e até 320% de assistência à peda-
lada) e bateria de 504 w/hora. Mais 
pormenores já aqui ao lado! 

É

VISTA O SITE OFICIAL
BEEQ-BICLYCLES.COM

eM GOriDe.PT:
Mais inFOrMaÇÃO 
bicicleTas beeq

URBANAS MADE  
IN PORTUGAL
Uma nova marca pertencente ao grupo europeu 
RTE surge com três modelos de produção 
nacional e que prometem ‘mudar a forma como 
olhamos para as bicicletas elétricas’.

N OvA S  b e e q  b I C yC l e S

sÃO TrÊs  
as urbanas 

elÉTricas  
que cOMPÕeM  

a OFerTa Da beeq.

https://www.goride.pt/beeq-a-nova-bicicleta-eletrica-made-in-portugal/
https://bit.ly/GR01_Beeq


beeq c800

Pensada para as longas 
distâncias em trilhos pou-

co exigentes (e também para 
desafios urbanos, claro), esta 
C800 distingue-se por incluir 
o mesmo sistema de transmis-
são que encontramos na mais 
cara M500 abaixo: Shimano 
Deore (cassete de 10x 11-42t e 
pedaleiro monoprato 36t com 
guia de corrente. O preço? 
Também 2.099 euros.

beeq e800
A urbana de eleição na 
gama diz que “desliza veloz 

pela cidade, entre casa, traba-
lho, escola e lazer”. O que mais 
nos chama a atenção entre as 
características é algo comum 
aos três modelos: o sistema 
de travagem Shimano MT-200 
com discos de 180 mm. Custa 
2.099 euros.

3

2

3

2

1

1

beeq M500

A mais radical entre os 
três modelos pode ser 

utilizada em ambientes BTT. O 
que mais se destaca na lista de 
características é a suspensão 
frontal SrSuntour Raidon34 
Boost LOR DS com eixo pas-
sante de 110 mm e curso de 130 
mm. Pneus Taipan Koloss 27,5+ 
com 28”. Custa 2.399 euros.

3
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OPÇÕES 
PARA 
TODOS
É a gama de entrada 
das hardtail de BTT 
da Canyon e este 
ano introduz neste 
patamar de preços 
alguns componentes 
interessantes.

G R A N D  CA N YO N

omo por exemplo? O espigão 
de selim telescópico que equi-
pa a versão mais cara (1.799 

euros) e, naturalmente, com compo-
nentes melhores, como suspensão 
FOX 34 Rhythm e transmissão Shimano 
Deore XT M8100 SGS (monoprato), en-
tre outros elementos. Mas são muitos 
os modelos e versões, com diferentes 
níveis de equipamento, a pensar em 
todos, independemente do orçamento 
disponível. Até porque os preços co-
meçam nos 599 euros! Visita o site da 
Canyon, é lá que podes analisar as listas 
de especificações ponto a ponto e até 
encomendar a que mais gostares. E em 
GoRide.pt podes também ver mais ima-
gens que publicámos quando as bikes 
foram apresentadas oficialmente. 

C

VÁRIOS MODELOS 
COM GEOMETRIAS 
QUE PODEM 
SER USADAS EM 
MOMENTOS TRAIL. VISITA O SITE OFICIAL

CANYON.COM/PT-PT

024 NOtíCiAs  |  NOvAs GRAND CANYON 2021

https://www.canyon.com/pt-pt/mountain-bikes/trail-bikes/grand-canyon/


025NOvAs GRAND CANYON 2021  |  NOtíCiAs

EM GORIDE.PT:
MAIS INFOS E FOTOS 
GRAND CANYON

https://www.goride.pt/tag/shimano/
https://www.goride.pt/?s=CANYON


026 NOTÍCIAS  | MerIdA SCulTurA eNdurANCe

PARA VOLTAS LONGAS?
É ao que aponta esta adição à gama Scultura da Merida, 

com pneus mais largos e outras novidades... 

M e r I d A  S C u lTu r A  e N d u r A N C e

raz de origem pneus 
de 32 mm, mas pode-
mos montar modelos 

de 25 mm ou ir ao extremos 
dos 35 mm, por exemplo. O ob-
jetivo é tornar esta Endurance  
mais confortável para as lon-
gas distâncias na estrada. E o 
que não faltam são pormenores 

T
interessantes: abraçadeira de 
espigão integrada, cabos a pas-
sar internamente com a o sis-
tema Wire Port, sistema de ar-
refecimento dos discos de 160 
mm Disc Cooler , etc. Há quatro 
modelos à escolha, com preços 
distintos, uns com Shimano Ul-
trega e a Scultura Endurance 

4000 com 105. Este é pre-
cisamente o modelo mais 
económico, custando 2.299 
euros. A 5000 sobe para os 
2.549 euros, enquanto a 
6000 custa 2.899 euros). A 
topo de gama é a Scultura 
Endurance 7000E e chega 
aos 4.199 euros. 

1

2

1

3

4

5

m
e

r
id

a
 s

c
u

lT
u

r
a

 e
n

d
u

r
a

n
c

e

6

7

VISITA O SITE OFICIAL
MERIDA-BIKES.ES/PT

EM GORIDE.PT:
MERIDA SCULTURA 
ENDURANCE

https://www.goride.pt/tag/shimano/
https://www.merida-bikes.es/endurance-pt/
https://www.goride.pt/merida-scultura-endurance-aposta-no-desempenho-com-maximo-conforto/
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EVOLUIR  
O QUE TEM 
SUCESSO...
Entre as hardtail BTT da 
BH, esta nova bicicleta é a 
evolução da bem sucedida 
Ultimate Evo. E promete...

b h  u lt i m at e  r c

im, esta novidade herdou mesmo a maio-
ria das tecnologias da antecessora Ulti-
mate Evo. Mas também há coisas novas, 

como o quadro com 1.050 gramas, com escoras 
mais pequenas, com apenas 420 mm. E ainda su-
porte dos travões traseiros Flat Mount, cablagem 
interna, suporte para garrafa duplo, sistema de blo-
queio da direção Blocklock by Across (evita que o 
guiador bata no quadro), transmissões monoprato 
de 12x e bloqueio da suspensão frontal no guiador. 
São quatro os modelos Ultimate RC disponíveis, 
nos tamanhos S, M, L e XL. Os preços variam entre 
os 1.699 euros da 6.5 e os 2.899 euros da versão 7.7. 
Refira-se que é possível pedir uma personalização 
das cores do quadro através do programa BH Uni-
que, como acontece com outras bicicletas da mar-
ca. Mas, neste caso, apenas no modelo 7.7. 

S

muitOS POrmeNOreS 
ViNDOS Da ultimate 
eVO Que PaSSOu 
PelOS circuitOS  
DO camPeONatO  
DO muNDO De XcO.

VISITA O SITE OFICIAL
BHBIKES.COM/PT_PT

EM GORIDE.PT:
MAIS INFO E VÍDEO  
BH ULTIMATE RC

https://www.bhbikes.com/pt_PT/montana/ultimate-evo
https://www.goride.pt/renovacao-de-modelo-de-sucesso-na-origem-da-bh-ultimate-rc/


Trek Supercaliber 9.8

Roda 
29’’

Peso 
10,4 kg

Preço 
€ 5.999

Modalidade 
XC / Maratona

teste
trek 

supercaliber 
9.8



nos de desenvolvimen-
to. A Trek Supercaliber 
é uma nova bike de XC 
que acarretou anos de 
desenvolvimento. E 

também muito tempo de testes, é certo, 
pois quem não se lembra dos atletas da 
equipa oficial da Trek a fazerem a Taça 
do Mundo com uma boa parte do quadro 
das bikes tapado? Isto porque havia um 
segredo que era preciso guardar a sete 
chaves e que de facto faz a diferença 
agora que a bicicleta já está nas lojas e 
anda por aí nos trilhos. Falamos do IsoS-
trut, claro, o sistema de suspensão total 
com apenas 60 mm de curso que fixa a 
extremidade das escoras e quase faz pa-
recer a Supercaliber uma hardtail. Tem 
a força e a “pedalada” de uma hardtail, 
mas acredita que é uma suspensão to-
tal. Apenas é uma suspensão total dife-
rente, direta, rápida, precisa, robusta, 

inovadora. De facto, é de um calibre su-
perior o modo como se comporta esta 
bike, revelando que foi gasto muito tem-
po na obtenção de eficácia dinâmica a 
este nível. E no afinar de pormenores. E 
a Trek sabia que tinha em mãos algo di-
ferente. A Supercaliber, ainda assim, já 
não é uma novidade. Já muito se falou e 
escreveu sobre ela, sobre o que a torna 
distinta das demais no segmento. Dei-
xamos agora as sensações que ela nos 
transmite nos trilhos, que é o que conta.

acertar em cheio
Não podemos negar que estávamos an-
siosos por testar esta máquina, dado que 
a configuração do quadro e o conjunto 
no seu todo adaptam-se na perfeição ao 
que gostamos de fazer em cima da bike 
e ao que procuramos numa BTT. Muitos 
foram os kms rodados nesta Superca-
liber 9.8 que a Trek nos emprestou, »  

a

Rider e texto: Nuno Margaça 
Fotografia: GoRide Magazine

chegar, ver 
e vencer...
Andar nesta bike é ter a oportunidade  

de controlar uma ´máquina’ inovadora e fora  
do comum. Eis as sensações transmitidas.

Trek Supercaliber 9.8

029Trek Supercaliber 9.8  |  TeSTe



incluindo muitos tipos de terreno 
diferentes: a subir, a descer, em es-
trada aberta, em single tracks... Es-
tamos a escrever estas linhas, aliás, 
com as memórias bem frescas da 
forma como a bicicleta se compor-
tou na “viagem” de Torres Vedras a 
Fátima desta manhã...

Geometria diferenciadora
Visivelmente, a Supercaliber surpre-
ende desde logo com a integração 
do amortecedor no tubo superior, 
tal como também nos apercebemos 
que a testa do quadro é mais cur-
ta face a outros modelos de outras 
marcas dentro do mesmo segmen-
to. Quando começamos a pedalar 
prontamente sentimos a leveza do 
conjunto, o que também se traduz 
numa máquina muito reativa  e com 
uma inserção em curva fácil. Ou » 

Ficha Técnica

Especificações  
resumidas: 

» Quadro:  Carbono OCLV 
Mountain, com IsoStrut. 
» Suspensão frente: Fox 
Performance 32 Step Cast. 
» Suspensão traseira: 
Trek IsoStrut, amorte-
cedor Fox Performance. 
» Guiador: Bontrager Kovee 
Pro, carbono, 720 mm. 
» Desviador: SRAM GX Eagle. 
» Travões: Shimano Deore 
XT M8100 (160 e 180 mm). 
» Pedaleiro: Truvativ Stylo 
Carbon Eagle (32t). 
» Cassete: XG-1275 Eagle. 
» Rodas: Bontrager Kovee 
Elite 30 (carbono). 
» Pneus: Bontrager XR2 
Team Issue (29 x 2,20). 
» Corrente: SRAM GX Ea-
gle, 12 velocidades. 
» Selim: Montrose Elite.

SITE OFICIAL
TREKBIKE.COM/PT

030 TeSTe  |  Trek Supercaliber 9.8

https://www.trekbikes.com/pt/pt_PT/bicicletas/bicicletas-de-montanha/bicicletas-de-cross-country-/supercaliber/supercaliber-9-8/p/28580/?colorCode=teal_greenvisibility


QUANDO 
PEDALAMOS 

PRONTAMENTE 
SENTIMOS  
A LEVEZA  

DO CONJUNTO 
E A FORMA 

REATIVA COMO 
SE COMPORTA.

031Trek Supercaliber 9.8  |  TeSTe



seja, colocamos  a bike onde e como 
desejamos. Dinamicamente é exímia 
e precisa, o que em conjunto com a 
geometria e a leveza atesta uma su-
perioridade nas subidas face às suas 
rivais, à partida. E sente-se que esta 
“força” a subir vem da geometria do 

quadro com uma testa mais baixa 
e do amortecedor integrado (IsoS-
trut, ver caixa), que foi desenvolvido 
em equipa com engenheiros da Fox. 
Nota-se que foram atletas de XC 
que contribuiram para a conceção 
da Supercaliber, até porque todos 

sabemos que é nas subidas que se 
ganham as corridas. A descer, mes-
mo com alguns drops e zonas ro-
chosas e duras,  a bicicleta tem um 
comportamento agradável  e rápido, 
embora não seja uma Top Fuel... 

para competir 
Podemos afirmar convitacmente 
que a Supercaliber é uma bike per-
feita para grandes provas, para os 
que procuram novos desafios pes-
soais e novas formas de criar mar-
cos na sua vida pessoal ao supera-
rem as grandes maratonas épicas 
como o Cape Epic, o Titan Desert, 
o Brasil Ride, entre outras. Esta 
bike é uma devoradora de kms que 
se sente bem a rolar a 30 kms/hora 
sob qualquer tipo de terreno e com 
um rendimento excecional, pois no-
tamos que quando colocamos força 
nos cranks a bike não traz qualquer 
delay. A bicicleta anda mesmo para a 
frente, passamos a redundância. 

Ao nível das suspensões, sente-se »  

sistema isostrut
Este “palavrão” remete 
para o sistema de in-

tegração do amortecedor 
no quadro, parcialmente 
coberto, idealizado para 
funcionar como parte inte-
grante do conjunto. Com 60 
mm de curso apenas, per-
mite a afinação ou ajuste do 
amortecimento traseiro. A 
escora traseira leva menos 
material e surpreende por 
ser fixa! Menos manuten-
ção, certo?

032 TeSTe  |  Trek Supercaliber 9.8



Os vídeos da 
bike em ação!

Gama completa
O modelo 9.8 está dis-
ponível em duas cores 

– Verde/Azul (versão tes-
tada) e Vermelha/Branca 
(cor Factory Racing) –, tal 
como existe uma versão 
9.8 XT em que a cor Verde/
Azul é substituida pela cor 
preta.  As restantes versões 
da gama Supercaliber 
começam na 9.7 por 3.999 
euros e terminam na 9.9 
AXS por 10.499 euros.

o feeling que as soluções da Fox já 
nos habituaram: a Fox Performance 
32 Step-Cast de 100 mm com amor-
tecimento GRIP tem uma leitura so-
berba de todo o terreno, desde que 
tenhamos a pressão ajustada para o 
nosso peso e com o bloqueio  duplo 
no guiador a funcionar de forma efi-
ciente e precisa. Mas é na suspensão 
traseira é que está o main core da 
Trek Supercaliber 9.8.

transmissão e não só
Os vários modelos da Supercaliber 
são bastante variados ao nível dos 
componentes selecionados, espe-
cialmente na transmissão. Todos 
eles, contudo, “transpiram” a qua-
lidade típica do que normalmente 
encontramos numa bike de topo 
como esta. Esta 9.8 que testámos 
vem equipada com uma transmissão 
SRAM GX Eagle de 12 velocidades 
(10-50t na cassete) e com um peda-
leiro Truvativ Stylo 32t. Compreen-
de-se que assim seja, para abarcar 

aqueles que podem não estar em tão 
boa forma a subir. E isto quando há 
montagens que estão a preferir 10-
51t e monoprato 34t. Acertado, neste 
caso, apesar de ser possível “esgo-
tar” andamento nalgumas situações. 
A travagem fica a cargo dos fiáveis 
travões Shimano XT  M8100, que de-
notam um tato formidável: mesmo 
em descidas muito técnicas e lon-
gas nunca perdem a eficiência, sem 
a tendência a ficarem “esponjosos”.

E vemos aqui dois pequenos de-
talhes que achamos muito interes-
santes. Um deles é o sistema Knock 
Block, que limita o raio da direção e 
assim impossibilita que o guiador to-
que no tubo superior e cause aque-
las mazelas de que não gostamos. E 
o outro é a possibilidade de monta-
gem de duas grades de bidão, o que 
por vezes é impossivel em bikes de 
suspensão total.

Por fim, destacamos ainda as ro-
das em carbono Bontrager Kovee 
Elite 30 com cubo traseiro de 54 

dentes, o que permite um engate rá-
pido. Os aros mais largos asseguram 
um maior suporte para o pneu: me-
nos pressão, mais tração, controlo e 
performance. E com garantia vitalí-
cia, algo que mostra que o fabrican-
te confia plenamente no que está a 
colocar nas mãos do ciclista. Numa 
bike a este nível, é fundamental. 

YOUTUBe
TreK BIKeS

033Trek Supercaliber 9.8  |  TeSTe
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https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.specialized.com/pt/pt/shop/Bikes/Turbo-E-Bikes/E-Mountain-Bikes/Turbo-Levo/c/eTurboLevo
https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.instagram.com/p/CB0K3smH37m/
https://www.youtube.com/user/trekbikesusa/search?query=supercaliber


comandos  
em bom plano

Já vem com punhos ESI 
Chunky, que dispensam 

apresentaçoes, e as manetes 
de travão são Deore XT. Na 
imagem vemos também o 
sistema de bloqueio da sus-
pensão, do lado esquerdo no 
guiador em carbono. 

4

180 e 160 mm
Junto à eficaz suspensão 
frontal Fox Performance 

32 Step Cast encontramos um 
disco de 180 mm. Os travões 
Shimano Deore XT M8100 são 
suficientes para a versão 9.8. 

3

a transmissão irá 
chegar...?

Nesta 9.8 temos cassete 
10-50t de 12x e prato peda-

leiro de 32t apenas. Arriscamos 
dizer que é uma boa escolha.

2

espaço no interior 
do quadro...

O amortecedor IsoStrut é 
tão compacto que permite 

a arrumação de dois bidãos. 
Mas isto é algo que já se vê 
noutras suspensão total.

1

pneus bontrager 
Xr2 team issue

Com largura de 2.20 e 
numa versão anterior 

aos XR3 que temos no teste 
de grupo mais à frente nesta 
revista. Excelente grip e com-
portamento em ambos.

5

1

2

3

Direção bontrager 
em carbono

Composta pelo guiador 
Bontrager Kovee Pro de 

720 mm e pelo espigão Bon-
trager Pro.

6

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


64

aros mais largos
Assim, as rodas em carbono 
geram menos pressão  
e mais desempenho.

curso: 100 mm
É suficiente. E a Fox 

Performance 32 Step Cast 
lê perfeitamente todos os 
terrenos por onde passa.

5

https://www.goride.pt/tag/novidades-canyon/
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A TREK TEM 
AQUI UMA 
‘PRECIOSIDADE’ 
QUE NOS 
PRÓXIMOS ANOS 
MELHORARÁ 
MUITO, DISSO 
NÃO TEMOS 
DÚVIDAS...



eduzir o curso através de uma engenha-
ria tão “complexa” quanto a que deu ori-
gem ao IsoStrut é um golpe de mestre 

da Trek que beneficia acima de tudo quem anda 
nesta Supercaliber: desempenho máximo. Velo-
cidade. Controlo. Ou seja, aquilo que deseja ter 
quem compete em XC e XCO, aquilo que deseja 
ter quem tem nesta modalidade um hobby muito 
sério. Naturalmente, é uma bike cara. Mas isso 
é natural nos modelos que incluem seleções de 
componentes a roçar o topo de gama, rodas em 
carbono a este nível e muitos outros elementos 
que apenas surgem nas bicicletas BTT acima da 
média. A Trek tem aqui uma “preciosidade” que 
nos próximos anos melhorará muito. 

r

A nossa avaliação...

pontos mais positivos:
» A forma fantástica como se consegue ir 
buscar o power de uma hardtail numa bike 
que é, no fundo, uma suspensão total.
» A excelente seleção de componentes,  
algo que melhora subindo na gama.
» Veloz, precisa, “direta”, robusta, responsiva.

pontos a melhorar:
» “Compactar” ao máximo a secção tra-
seira pode ser a razão de nem todos os ca-
bos terem passagem interna. Mas este é 
apenas um pormenor numa bike em que 
praticamente tudo está em bom nível.

037Trek Supercaliber 9.8  |  TeSTe

todas  
as fotos!

Em GoRide.pt! 
Vê todas as fotos  
que fizemos com a 
Trek Supercaliber 9.8.

https://www.goride.pt/specialized-turbo-levo-sl-expert-carbon-em-teste
https://www.goride.pt/hands-on-5-coisas-que-estamos-a-adorar-na-trek-supercaliber-9-8/


conversa
Vítor Gamito

Do CiCLiSmo PrÓ  
ao… ENDUro!



VÍtor gamito  |  conVersa 039

Entrevista: Jorge D. Lopes 
Fotografias: Direitos Reservados

DO CICLISMO ‘PRÓ’ 
AO… ENDURO!
Foi um dos atletas de referência do ciclismo 

na sua geração e dispensa apresentações.  
A seguir viu no BTT a forma perfeita  
de continuar a andar e a competir. 

Agora, com 50 anos já feitos, é o enduro  
que lhe enche as medidas. 

Quais os segredos de Vítor Gamito?

Vítor Gamito

m misto de prazer, 
desafio e adrenalina! 
Quando lhe pedimos uma 
frase que sirva de base 
à principal razão para 

continuar a praticar ciclismo e BTT, o 
vencedor da Volta a Portugal do ano 
2000 responde-nos com esta trilogia de 
palavras-chave. 

E concordamos que esta combinação 
de sensações pode ser o que motiva 
este antigo profissional de ciclismo a 
manter-se em ação no mundo das bikes. 
Mais: agora Vítor Gamito surpreende 
a sua legião de fãs todas as semanas 
com grandes e atribuladas aventuras de 
enduro. Quisemos saber então de onde 
vem tanta energia!                »

U
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alimentação, horas 
de sono, treino… 

Continuas a ter os cuidados 
com a alimentação e com 

o descanso como fazias nos 
teus tempos de pró? 

Nem por isso! Como e bebo 
de tudo. Aliás, este é um dos 
prazeres da vida. Depois de 
tantos anos a controlar o que 
comer e beber, é normal que 
agora me exceda um pouco, 
certo? Nas horas de sono e 
descanso, igual. O que pesa 
agora mais neste ponto é 
mesmo a idade. Agora, já com 
meio século de idade, sinto 
necessidade de me deitar 
mais cedo.

Qual é a fórmula de sucesso para 
conseguirmos continuar a pedalar 
até idades além dos 40/50 anos?
Sobretudo arranjar sempre novos 
desafios ou metas a atingir. Eu, 
como a maioria dos humanos, 
movo-me para atingir objetivos. 
Primeiro, a bicicleta era o meu 
instrumento de trabalho; depois, 
abracei o BTT para conhecer os 
recantos de Portugal que ainda 
não conhecia, assim como algumas 
partes do mundo. Agora que a 
minha disponibilidade para treinar 
diminuiu substancialmente, assim 
como a vontade (risos!), enveredei 
pelo enduro, já que a técnica no BTT 
foi sempre o meu ponto fraco. Agora 
divirto-me à grande a conquistar e 
ultrapassar obstáculos que antes 
pensava ser impossível!

Como se lida com o término de uma 
carreira de ciclista como foi a tua? 
O término da minha carreira foi 
de certa forma abrupto. Não foi 
planeado, mas sim por um problema 
de saúde repentino. Em situações 
deste género será ainda mais 
complicado digerir. Felizmente, nem 

tive muito tempo para processar 
a situação, pois abracei quase de 
imediato um projeto de uma nova 
equipa profissional de ciclismo – a 
Riberalves/GoldNutrition –, ficando 
responsável por um projeto que 
durou três anos. 

Porquê passares depois para o BTT 
um pouco mais a sério?
O meu ingresso nas competições 
em BTT não foi premeditado. 
Foi um processo gradual. As 
minhas primeiras participações 
em maratonas de BTT, em 2008, 
foram sem qualquer carácter 
competitivo. Participava a convite 
das organizações e aproveitava 
o percurso para fazer fotos da 
paisagem. Só que o “bichinho” 
da competição que há em mim 
despertou e quando dei por isso já 
andava a treinar de novo durante a 

semana e a aceitar desafios cada 
vez mais exigentes nesta vertente 
do ciclismo. Assim, o primeiro 
desafio foi a prova Titan Desert, 
em 2011, e que acabei por vencer 
na categoria Master e fazer 11º na 
classificação geral.

Qual a tua rotina ligada à bicicleta 
atualmente? Continuas a treinar 
estrada ou é só fora de estrada?
Pedalo pouco na estrada. Cada vez 
tenho mais receio dos automóveis! 
Por vezes pedalo ao fim de 
semana num percurso com pouco 
trânsito e não mais que uns 60 
km, sensivelmente. Curiosamente, 
acho o BTT, e mais propriamente o 
enduro, menos perigoso. Podemos 
até cair mais vezes, é verdade, mas 
as quedas são menos graves do 
que se formos atropelados por um 
automóvel, à partida.                            »

‘AgorA divirto-me à grAnde 
a CoNqUiStar E ULtraPaSSar 
obStáCULoS qUE aNtES  
PENSaVa SEr imPoSSíVEL!’
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‘rEforço 
mUSCULar  

E fazEr 
triLhoS São 

oS mEUS 
PriNCiPaiS 

tiPoS  
DE trEiNo.’

Spark de 120 mm e coloquei-o 
na Spark RC (de 100 mm). E com 
ela participei na Transpyr, uma 
aventura duríssima de nove dias e 
800 kms que atravessa os Pirinéus. 
Nunca me diverti tanto numa 
prova!  No final desse ano de 2017, 
pedi à Scott uma Genius (150 mm) 
e foi amor à primeira vista! Com a 
Genius comecei a atrever-me em 
trilhos de enduro, não só na Serra de 
Sintra como nalguns Challenges de 
enduro em que participei. E nunca 
mais parei! A seguir à Genius veio 
a Scott Ransom (170 mm) e é com 
esta bicicleta que agora pedalo na 
maioria das vezes. 

É uma vertente do BTT mais 
exigente a que níveis? 
Sobretudo a nível técnico. Também 
exige mais dos braços e mãos. Mas, 
por outro lado, o ritmo nas subidas 
é de passeio. Por esta razão não 

Como surge a ideia de te virares 
para a vertente enduro? E porquê?
Após participar em algumas provas 
internacionais de BTT, cheguei à 
conclusão que tinha que melhorar 
a minha técnica para conseguir 
melhores resultados com menos 
esforço físico, uma vez que perdia 
imenso tempo nas descidas e 
depois tinha que correr atrás do 
prejuízo nas subidas. Isto foi notório 
em provas como a Cape Epic ou 
a Andalucia Bike Race. Para me 
ajudar a “afiar as unhas”, como se 
costuma dizer na gíria do ciclismo, 
pedi à Scott o modelo Spark com 
120 mm de curso de suspensão e 
espigão telescópico. Com esta bike 
participei na Pioneer MTB Race 
(Nova Zelândia) e adorei! Diverti-me 
à brava nas descidas intermináveis 
que tinha esta aventura de oito 
dias! Quando regressei a Portugal, 
retirei o espigão telescópico desta 

temos necessidade de treinos 
muitos intensos. Reforço muscular 
e fazer trilhos são os meu principais 
tipos de treino atualmente.

Ainda competes.... Qual a prova de 
BTT que mais gozo te deu fazer?
Entro ocasionalmente em 
competições de enduro. Não 
pela competição em si, ou pela » 
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‘aGora, já Com mEio SéCULo  
DE iDaDE, SiNto NECESSiDaDE  

DE mE DEitar maiS CEDo.’

classificação, mas unicamente 
pela qualidade dos trilhos de 
determinadas provas e pela 
animação que geralmente há neste 
tipo de eventos. Até há cerca de 
dois anos ainda participava em 
maratonas de BTT, sobretudo em 
eventos com duração de vários dias 
(por etapas). Aqui sim, neste tipo de 
eventos tentava conciliar a diversão 
com uma boa classificação. Mas 
exigia de mim um compromisso 
de treino regular, quase diário, e 
é neste ponto que de facto sinto 
que já esgotei a minha capacidade 
anímica para continuar a fazê-lo. 
Continuo a gostar de pedalar, mas 
pelo simples prazer de pedalar. Não 
é assim fácil destacar apenas uma 
das muitas aventuras que fiz em 
BTT! Foram imensas! Cada uma 
delas terá sido uma experiência 
única. A Cape Epic, pela organização 
e aparato logístico; a Pioneer, pelas 
paisagens naturais e os trilhos 
sempre cuidados; a Transpyr, 
pela dureza do percurso e pelos 
trilhos de enduro intermináveis; 
a Epic Atacama Chile, pelas 
paisagens inóspitas de um deserto 
interminável... Todas me marcaram 
de alguma forma.  
 
Nestas provas mais desafiantes, 
houve algum episódio mais 
divertido que nos possas relatar?
Já fiz seguramente mais de 100 
dias de aventuras em BTT. Histórias 
não me faltam! Algumas destas 
aventuras foram feitas a pares 

e, regra geral, são estas que nos 
trazem melhores recordações e 
histórias caricatas. Algumas delas 
aconteceram durante a Pioneer 
MTB Race (Nova Zelândia). O meu 
colega Miguel Silvestre (espanhol) 
era exímio a protagonizar 
acontecimentos engraçados. 
A cerca de 15 minutos antes da 
partida para uma das etapas, 
dirijo-me para a nossa box. Era 
habitual o Miguel chegar um pouco 
mais em cima da hora. Distraía-se 
facilmente com os horários. Cinco 
minutos para a partida e nada do »  
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Miguel... Tiro de partida e nada... 
decido arrancar sem o meu par. 
Passados cerca de 10 kms, ia eu 
na cabeça do grupo dianteiro, 
chega-se ao meu lado um ciclista 
e começa a falar comigo.  Tinha 
vestido um equipamento que eu 
não reconheci. Era o Miguel! Suava 
em bica e falava ofegante! Quando 
acalmou um pouco começou-
me a contar a sua peripécia: de 
manhã tinha entregue o seu saco 
à organização, mas esqueceu-
se de tirar o equipamento para 
fazer a etapa. Só se lembrou 
disso a escassos 15 minutos da 
partida. A solução foi sondar 
staff da organização e perguntar 
quem tinha um equipamento que 
pudesse emprestar, assim como 
um capacete e sapatos. Nesse dia 
fez a etapa com tudo emprestado 
e com uns sapatos dois números 

acima do seu tamanho. O Miguel 
a descer era muito lento. Nessa 
mesma prova, após um descida 
muito longa, deitei-me numa zona 
de relva à espera dele. O sol estava 
tão bom que acabei por adormecer. 
Acordei quando ele chegou e 
bateu-me no pé a perguntar se eu 
estava bem, porque pensava que eu 
tinha caído. 

Que prova ainda não fizeste e 
queres fazer de certeza?
Agora mais focado no enduro, 
gostaria de participar numa 
aventura além fronteiras deste 
género. A Enduro Andes Pacifico 
seria uma boa escolha. Mas não 
tenho nos meus planos continuar a 
participar em provas. 

E tens dicas rápidas de treino para 
quem está agora a começar?

Depende um pouco da vertente 
do ciclismo e dos objetivos que se 
estabelecem. No caso do ciclismo 
de estrada, a componente física é 
a mais importante e a diversidade 
dos treinos é maior, uma vez 
que devem abranger todas a 
capacidades físicas/metabólicas, 
nomeadamente  a potência e a 
capacidade anaeróbia e aeróbia. 
Treinos intervalados, treinos em 
subidas curtas e longas, treinos 
mais curtos, outros mais longos... 
O treino para o ciclismo de estrada 
pode ser dos mais complexos. Já 
no caso das maratonas de BTT, 
a variabilidade da intensidade é 
menor, ou seja, o ritmo no BTT 
é mais constante, o que torna o 
treino físico menos complexo. No 
entanto, o treino da técnica ganha 
importância. Portanto, treinar em 
percursos técnicos será um factor »  

os vídeos de Vítor 
Gamito em ação!

YOUTUBE
VÍTOR GAMITO

https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.youtube.com/vgamito
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como preparar as provas?
Nas provas mais duras e extensas, há precauções a tomar? 
Como preparas corpo, mente, bicicleta, equipamento…?

Em competições de vários dias, o que tento ter sempre em 
mente é que não se ganha a corrida num dia, mas podemos 
perdê-la. Ou seja, devemos evitar riscos desnecessários 
que ponham em causa a continuação na prova. Precaução e 
sangue frio são termos que nunca podemos esquecer. 

O que como antes de arrancar? Exatamente o mesmo que 
como num dia sem provas ou treino. Uma peça de fruta, uma 
torrada com presunto, um café e um iogurte. Ou então uma 
taça de cereais (muesli) com iogurte e um café.

importante no caso do BTT. Em 
relação ao enduro e ao DH, a 
componente física perde um pouco 
de relevância e a técnica torna-se 
primordial. Nestes casos o treino 
físico está mais direcionado para 
o reforço muscular e exercícios 
propriocetivos. O treino da 
endurance (no caso do enduro) 
também é importante.  Portanto, 
para quem faz enduro ou DH, a 
tarefa torna-se menos complicada, 
uma vez que os melhores treinos 
são mesmo fazer enduro ou DH.

Que mensagem gostarias de deixar 
aos nossos leitores que têm como 
objetivo manterem-se fortes e 
saudáveis para pedalarem até mais 
tarde possível?
O “segredo” está em fazer as coisas 
com gosto. Quando começamos a 
ficar saturados de fazer a mesma 
coisa durante anos, o ideal será 
mesmo arranjar alternativas. Fiz 
ciclismo de estrada (como profissão) 
durante 25 anos; depois passei para 
o BTT (maratonas) e nestes últimos 
três anos tenho-me dedicado mais 
ao enduro. No entanto, nunca deixei 
de dar umas voltas (curtas) com a 
minha “fininha”. 
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‘o “SEGrEDo”? 
fazEr SEmPrE  

aS CoiSaS  
Com GoSto.’



aventura
10 dicas 

PaRa viagens  
de bicicleta



Texto: Rodrigo Viana Machado 
Fotografias: Rodrigo Viana Machado e Canyon Bikes

grande distância 
em autonomia?

Estás a treinar para fazer umas boas centenas de kms, 
seja em BTT, seja em estrada, e não sabes ao certo 

o que tens de preparar e prever antes de saíres a pedalar? 
Chegaste ao sítio certo.

10 dicas de preparação 

o longo dos anos, e 
com tantas viagens 
autónomas feitas de 
bicicleta em várias 
partes do mundo, 

sozinho ou com a família, chega-se 
à conclusão de que mais de 50% 
do sucesso de uma jornada desta 
natureza está na preparação e em 

a
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Rodrigo viana 
Machado

oder contar com 
o Rodrigo como 
colaborador nas 

páginas desta revista é 
um privilégio: isto porque 
este guia de aventuras 
profissional tem inúmeras 
histórias para contar, 
da Islândia ao Danúbio, 
sozinho e com a família.

P

FACEBOOK OFICIAL
RODRIGO VIANA MACHADO

prevermos com antecedência tudo 
o que pode acontecer. Se estás 
prestes a “embarcar” numa aventura 
deste género, atenta nestes dez 
conselhos práticos que podem dar 
uma ajuda na preparação de tudo. 
Esperamos assim contribuir para 
o sucesso de quem tem um único 
objetivo: sair por aí a pedalar! 

https://www.facebook.com/viana.machado
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01
destino: população local, etnias, regime, políticas...

A primeira coisa que 
começamos por preparar 

depois de decidirmos que vamos 
realizar uma nova viagem de 
bicicleta é o destino. Decidido este, 
é fundamental estudar uma série 
de fatores e perceber se é viável e 
seguro viajar para e por esse país/
região de bicicleta. 

De seguida  devemos passar ao 
estudo exaustivo de um conjunto 
de situações que serão importantes 
para a viagem. É importante termos 
como principal atenção a questão 
da segurança, mas mantendo 
sempre a parte desportiva, cultural 
e turística bem presente, para 
enriquecermos a experiência, certo? 
Antes de começarmos a pedalar e 
chegarmos ao destino, é necessário 
saber qual é o regime instaurado por 

lá, bem como as políticas, regras 
rodoviárias e até questões culturais, 
comportamentos e costumes da 
população em geral. 

Digamos mesmo que para uma 
boa e plena experiência é obrigatório 
sabermos e conhecermos o mais 
possível sobre a zona e/ou país onde 
vamos pedalar. Para evitar episódios 
um pouco mais complicados...

É FUndaMental estUdaR UMa 
sÉRie de FatORes e PeRcebeR  

se É viÁvel e segURO viaJaR  
de bicicleta PaRa e POR esse 

PaÍs OU RegiÃO eM PaRticUlaR.
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Decidido o destino que 
desejamos conhecer, é 

essencial traçarmos uma rota e 
criarmos um plano. Este tem como 
objetivo o aproveitamento máximo 
do tempo. Identificamos todos 
os pontos obrigatórios por onde 
queremos passar e/ou visitar e, a 
partir daí, e tendo em conta o tempo 
de duração da viagem, desenhamos 
um percurso a seguir. 

Desta forma, garantimos desde 
logo que não vamos andar a 
perder tempo e a gastar energia 
desnecessária; ao mesmo tempo, 
eliminamos zonas de menos 
interesse ou que não fazem parte do 
conceito da viagem em si. É também 
muito importante avaliar e perceber 
o tipo de piso de cada etapa, para 
que seja possível calcular da forma 
mais precisa a média de velocidade a 
que vamos conseguir rolar. Se o piso 
for bastante irregular, seremos bem 
mais lentos, certo? Por fim, antes de 
finalizarmos e programarmos tudo 
no GPS, devemos ainda identificar 
locais possíveis de pernoitar.

02  
Percurso: roteiro, mapas, gPs...

03  
Orçamento

Fundamental acaba também por 
ser orçamentar o projeto. À medida 

que vamos avançando  no tempo e a 
data de partida se aproxima, temos 
de ir retificando e atualizando tudo e 

mais alguma coisa. Temos de ter 
certeza que nos é possível suportar 
o custo da aventura sem afetarmos 
outros custos da vida familiar, por 
exemplo. Assim, começamos por 
fazer uma avaliação do custo de 
vida do país de destino, ao mesmo 
tempo que fazemos check de todo o 
equipamento que já temos e/ou do 
que ainda temos de adquirir. 

Quanto mais cedo tomarmos a 
decisão da data da partida, melhor 
preço conseguimos nos voos. Aqui, 
é vital conhecermos quanto custa 
transportar a bicicleta de avião, de 
comboio ou noutros transportes. 
E se conseguimos pagar tudo 
antecipadamente, para evitarmos 
eventuais problemas na hora 
de apanhar o transporte. Assim 
iniciamos a aventura com a certeza 
de que não iremos ter problemas 
de ordem financeira, sendo que é 
obrigatório ter algum dinheiro extra 
para qualquer eventualidade. Ah, e 
um cartão de crédito para alguma 
emergência que possa surgir. 



04  
bicicleta:  

escolha, revisão 
e manutenção

Quem decide empreender uma 
viagem autónoma de bicicleta 

deverá levar uma que conheça bem. 
E isso é ainda assim influenciado 
pelo tipo de região que vamos 
atravessar. Numa viagem pela 
Europa Central, por países como 
Alemanha e Áustria,  por exemplo, 
nas maiores cidades o que não falta 
são pontos de assistência para 
bicicletas. Mas ao viajarmos por 
zonas mais remotas ou desertas, 
estamos por nossa conta e  
qualquer problema mecânico tem 
de ser resolvido por nós ou por 
alguma oficina menos apetrechada, 
digamos assim. É por esta razão 
que não usamos na bicicleta 
tecnologias e componentes 
demasiado modernos, para que 

exista uma maior probabilidade de 
compatibilidade possível. 

Um bom quadro em alumínio, 
ajustado à nossa maneira e ao 
nosso corpo, bem como todos os 
acessórios e compartimentos, 
devem estar num ponto que 
conhecemos bem. Da mesma 
forma, sabemos como essa bike se 
comporta nos vários tipos de piso.

Não esquecer que devemos 
levar connosco algumas peças 
e componentes de substituição, 
sempre em função do espaço que 
temos disponível na bagagem, 
obviamente. E temos de ter a 
máquina perfeitamente pronta 
para a “guerra”: mandar fazer uma 
revisão geral numa oficina de 
confiança é indispensável.
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MandaR FaZeR UMa RevisÃO 
geRal À biKe antes de iniciaRMOs 
a viageM É indisPensÁvel.



05  
Preparação física: 
adequada ao objetivo

Em 2016, quando fomos de Berlim até 
Copenhaga em autonomia, levámos num 

atrelado uma criança de quatro anos. Nunca 
nos poderíamos propor a tal empreitada sem a 
certeza de termos capacidade física e mental para 
efetuarmos  este esforço suplementar. Será sempre 
“proibido” entrarmos em desafios por opção para os 
quais sabemos não estar preparados. 

Se formos atletas ativos durante todo o ano, temos 
meio caminho andado. Mas temos de programar com 
a devida antecedência uma preparação suplementar 
e adequada à dureza da aventura que temos pela 
frente. O fator surpresa está sempre presente: há 
dias que poderemos ter programado 60 kms e em 
que, por alguma razão externa, temos de fazer mais 
de 100 km para alcançarmos um lugar seguro para  
pernoitar. A boa forma física (e mental, também) é 
fundamental no sucesso da nossa viagem.
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Todos os equipamentos e materiais que 
vão fazer parte da nossa viagem devem 

ser previamente testados, tal como a respetiva 
eficácia deve estar mais do que comprovada. 
A limitação de espaço de acondicionamento 
faz com que tenhamos de ser muito objetivos 
e assertivos na hora de selecionar o que vamos 
levar. E temos de saber o que é realmente 
importante e o que fará a diferença no 
desenrolar dos dias. Faz toda a diferença se 
vamos pernoitar sempre em alojamentos locais 
ou se vamos estar autónomos e preparados 
para acampar em qualquer local. 

Neste último caso, temos de preparar um 
pequeno kit de cozinha e certificarmo-nos 
que em diversos pontos será possível adquirir 
botijas de gás compatíveis com o fogão portátil 
que levamos, por exemplo. É essencial testar 
tudo antes, bem como acondicionar tudo de 
forma equilibrada nos alforges e rolar assim 
alguns kms, para detetarmos eventuais 
problemas e termos tempo de resolvê-los.

06  
equipamento: 
seleção e testes 



08  
transporte de bicicleta: ida e volta, avião, comboio...

É importante contactarmos 
as empresas de transportes 

em que vamos viajar com a 
bicicleta, para nos inteirarmos 
de todas as condições e dos 
valores a pagar. Se viajamos 
de comboio, é mais fácil. Na 
Europa existem comboios que 
têm inclusive carruagem própria 
para viajantes de bike. 

Fazendo a ida e a volta de 
avião, temos de recorrer a caixas 
de cartão próprias, que tem 
custos extra, para acondicionar 
a bicicleta e despachá-la como 
bagagem “fora de formato”. 
Conselho se vais fazer algum 
trajeto de avião: algum tempo 
antes dirige-te a uma loja de 
bicicletas e pede que te guardem 
uma caixa daquelas em que as 

bikes vêm das fábricas para 
as lojas. Normalmente as lojas 
deitam fora estas caixas, pelo 
que podem cedê-las sem custo 
a quem delas precisar, à partida. 

Se a viagem é circular, ou 
seja, com início e chegada no 
mesmo ponto, tentemos fazer 
com que alguém nos guarde a 
caixa durante a jornada, para 
que a possamos recuperar no 
regresso e voltar a preparar 
tudo para a viagem de volta a 
casa. Isto é viável, por exemplo, 
se ficarmos alojados algures 
no início e fim, no mesmo local. 
Se a viagem é linear, ou seja, 
termina num local diferente, 
será preciso arranjar outra caixa 
no regresso, novamente junto 
de uma loja de bikes local.

07  
alimentação:  

durante e pós-viagem
O fator alimentação é uma questão muito 
pessoal: cada um deverá conhecer o seu corpo 

e perceber a energia que despende para determinado 
esforço. E a melhor e mais eficaz forma de a repor de 
novo. Numa viagem de vários dias, o fator recuperação 
é de vital importância. Ao final de um dia de esforço 
será necessário repor as calorias necessárias para 
uma boa recuperação e para no dia seguinte termos 
a energia necessária para enfrentar a próxima etapa. 
Ninguém quer que falhem as “canetas”, certo?

Se não fizermos um estudo e uma boa preparação 
no campo da alimentação, podemos estar a carregar 
alimentos que fazem mais peso do que nos repõem as 
calorias necessárias; por seu turno, outros mais leves e 
fáceis de preparar podem ser uma vantagem. Devemos 
igualmente identificar locais de abastecimento, 
para que não tenhamos de andar permanentemente 
carregados demais. Importante: água! Ter uma boa 
capacidade de transporte permanente de água e 
conhecer pontos de abastecimento. Se possível, 
antes de arrancares consulta um nutricionista: pede-
lhe um plano de alimentação para a viagem. Isto pode 
fazer a diferença.



Na organização de uma viagem deste género, um dos 
lemas a ter em conta é: antecipar! O mais possível, 

antecipar! Pensemos em todos os cenários e situações 
possíveis de algo correr mal, antecipando estratégias e 
cuidados a ter para resolvermos o hipotético problema. 

No entanto, os riscos estão lá. Por isso, temos de sair de 
casa com um plano de emergência já pensado e preparado, 
adequado às condições do país ou zona por onde vamos 
circular. Desta forma, e deparando-nos com algo imprevisto 
ou mesmo com uma emergência, não iremos perder tempo a 
improvisar: já sabemos o que fazer minimamente.

09  
Plano de emergência: sOs!

10  
adaptação à nova rotina: consciência e preparação

A consciencialização de 
que vamos entrar numa 

nova rotina durante esses dias, 
uma rotina que não é a nossa 
normal, é vital. Isto requer tanto a 
preparação física de que já falámos 
como a preparação mental para 
essa nova realidade temporária. 
Estamos a falar de esforço físico, 

horários, alimentação, conforto, 
condições climatéricas, etc. Tudo 
fatores que mudam em relação 
ao que encontramos durante o 
resto do tempo. Se não estivermos 
preparados de corpo e alma para 
estas mudanças,  elas podem  
afetar-nos bastante, em parte 
devido a um desgaste psicológico. 

É o dia em que nos questionamos “o 
que estamos ali a fazer”. Mas, com 
a devida preparação e consciência 
prévia do que vamos enfrentar, a 
superação própria e o objetivo a 
alcançar farão com que tenhamos 
sensações e de realização e felicidade 
que só quem anda nestas “andanças” 
consegue entender. 



Rider: Nuno Margaça 
Texto: Nuno Margaça e Jorge D. Lopes 

Fotografia: GoRide Magazine

um gosto  
inexplicável...

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

genéro? Então a Diverge prova o contrário.

Specialized Diverge Expert Carbon

stas primeiras linhas dão-
-nos um gozo inexplicá-
vel a escrever... De facto, 
quando nos pedem opi-
nião acerca de algo e não 

temos uma ideia preformada, achamos 
quase sempre que é melhor mantermos 
a boca fechada do que afirmármos algo 
completamente errado. Admitimos,  as-
sim, que esta foi uma das primeiras in-
cursões mais a sério no mundo do gravel. 
Isto porque antes desta tirada mais longa 
tínhamos nas pernas apenas “voltinhas” de 
40 kms com bikes deste género.  

Mais de uma centena de kms “de enfia-
da” entre a Comporta e Vila Nova de Mil-
fontes – por um percurso com alcatrão, 
pedra solta, pistas largas e compactas 
de terra, zonas extensas de areia... Todos 

os cenários possíveis para que possamos 
agora partilhar as sensações proporcio-
nadas por esta equilibrada Specialized 
Diverge Expert Carbon.

O poder do gravel
Começamos por realçar que uma bike de 
gravel não é um amor à primeira vista, é 
sim uma relação que se vai construindo ao 
longo do tempo e que cada vez fica mais 
sólida. Quanto mais pedalamos, mais de-
sejamos fazer longas distâncias e come-
çar a projetar grandes aventuras que irão 
marcar as nossas vidas. O gravel “cheira” a 
aventura e a momentos em que partimos 
para o que não conhecemos, até, para ro-
tas desconhecidas apenas com o ponto de 
partida e o de chegada definidos. Quando 
olhamos para as gravel, a nossa reação é » 

e

teste
SPECIALIZED  

DIVERGE  
EXPERT CARBON



Modalidade: 
Gravel

Specialized Diverge Expert Carbon
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UMA BIKE DE GRAVEL 
É UMA RELAÇÃO  

DE CONFIANÇA 
QUE SE VAI 

CONSTRUINDO...

Modalidade 
Gravel

Roda 
700’’

Preço 
€ 5.249



afirmar que estamos perante bikes de 
estrada com pneus até finos mistos... 
Mas esta vertente vai bem mais longe! 

Primeiras impressões
Mal nos sentámos na bike, cuja uma 
das duas cores disponíveis é este  ver-
de tropa escuro tipo mate, pensámos 
logo que nos assenta que nem uma 
luva neste tamanho L. E que a bicicle-
ta é linda. Mas percebemos que o cor-
pinho vai sofrer... Quadro em carbono 
sem suspensão atrás e quase imper-
ceptível na dianteira, pneus finos com 
pouco flanco, punhos de guiador em 
fita... No entanto, começam os pri-
meiros kms e depressa há a adapta-
ção às reações da Diverge, precisas e 
intuitivas, uma bike que adora veloci-
dade, claramente. Sem dúvida, é isto 
que mais nos impressiona. 

Antes desta “viagem” até Vila 
Nova de Milfontes, fizemos vários 

percursos que habitualmente faze-
mos com bikes de BTT, optando por 
aqueles menos técnicos e com menos 
drops e obstáculos do género. E logo 
nos apercebemos que a velocidade e 
as respetivas médias são claramente 
mais elevadas: rolamos muito de-
pressa e com total segurança, mes-
mo em partes dos percursos mais 
acidentadas, eventualmente. Nestes 
e noutros momentos mais extensos, 
tudo requer alguma habituação, dado 
que circulamos mais depressa e as 
nossas mãos encontram-se pouco 
formatadas para o guiador e para uma 
travagem  com as manetes de travão 
colocadas na vertical. 

A posição certa
No que concerne à nossa postura, 
aquele impacto seco na coluna que 
por vezes nos incomoda (tal como  o 
”formigueiro” nas mãos ou nos pés) é 

atenuado, pois seguimos com uma 
posição mais horizontal do tronco so-
bre a dianteira, minimizando a contra-
ção e pressão nas vértebras. Na dian-
teira, à primeira vista parece que a 
bike não tem qualquer amortecimen-
to, mas a borracha na coluna da dire-
ção entre o topo da cabeça do quadro 
e o avanço oculta uma mola que faz de 
suspensão dianteira, funcionando na 
perfeição. É o eficaz sistema Future 
Shock 2.0, que faz “magia”.

A  Diverge Expert Carbon que testá-
mos pode ser considerada de média 
gama, dado que ainda existe a Pro 
Carbon e também a versão S-Works, 
mas está repleta de tecnologia e de 
componentes que deixa qualquer en-
tusiasta de bicicletas ansioso por lhe 
meter as mãos. Desde já destaca-
mos o bem desenhado quadro, con-
cebido em carbono FACT 9r, o que 
lhe confere uma agilidade e leveza »
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Os vídeos da 
bike em ação!

Nos canais YouTube 
oficiais da GoRide 

Magazine e da marca: 

 
 

YOUTUBE OFICIAL
GORIDE MAGAZINE

YOUTUBE OFICIAL
SPECIALIZED.COM.PT

Um encontro 
inesperado... 

No caminho para Vila 
Nova de Milfontes, jun-

to a Santiago do Cacém, ti-
vemos a oportunidade de 
encontrar o Samuel. Desde 
logo reparámos na como-
didade no pedalar, no mapa 
sobre o guiador e na bike de 
gravel alugada em Lisboa no 
dia anterior e “carregadinha”. 
Marchava a caminho de Sa-
gres. Prontamente come-
çámos a nossa conversa e o 
Samu, com o seu ar de puto, 
revelou-me que é italiano e 
que fora ciclista sub-23 da 
UAE Team Emirates. Todos 
os anos aluga por duas vezes 
uma bicicleta de gravel e cor-
re a Europa com o intuito de 
conhecer e fazer o que mais 
gosta: pedalar e conhecer 
novos países. Este ano, es-
colheu Portugal, escolheu re-
alizar este percurso na costa 
alentejana na sua totalidade. 
E para o regresso delineou 
uma rota a direito entre Vila 
Real de Santo António e Lis-
boa, para voltar a entregar 
a bike na loja de alugueres e 
rumar a casa.

057SpECializED DivErgE ExpErt Carbon  |  tEStE

fora do comum. Como se fosse uma 
bike de competição de estrada, em-
bora esta Diverge nos leve a qualquer 
ponto mais difícil em terra ou pedra. 

Compartimento escondido
O sistema SWAT, por sua vez, é algo 
bastante engenhoso: é um simples 
compartimento com acesso por bai-
xo da grade de bidão onde podemos 
colocar uma bolsa com um kit anti-
-furos, uma câmara de ar ou qualquer 
outra coisa indispensável às nossas »  

http://tecnocycle.com/
https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=d-i6OTJI16I
https://www.youtube.com/specialized/search?query=diverge
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O FIÁVEL SISTEMA  
DE TRANSMISSÃO 

SHIMANO DI2 GARANTE 
SUAVIDADE  

NA TRANSFERÊNCIA  
DAS MUDANÇAS.

aventuras. Impecável. Por ali perto, por 
outro lado, está a suspensão dianteira 
que já referimos, o Future Shock 2.0. 
Embora seja um sistema de mola, está 
completamente integrado no tubo da 
direção, visivelmente imperceptível. Mas 
funciona e cumpre a função em pleno, 
com a possibilidade de regulação da 
pressão da mola para ajustarmos a mes-
ma em função do tipo de terreno. 

Shimano GRX Di2 
A transmissão está a cargo do novo sis-
tema da Shimano GRX Di2 de 11 veloci-
dades, no qual o único inconveniente é... 
a habituação que cria! De facto, quando 
nos habituamos a utilizar o Di2 não que-
remos outra coisa: tanta suavidade na 
passagem de mudanças que nem da-
mos conta que tal acontece. A bateria? 
Até nos esqueçemos dela... A relação de 
transmissão é de uma cassete XT (11-42t) 
e de um eixo pedaleiro GRX de 40 dentes, 
relação esta que se revela ajustada às 
várias dezenas de kms que realizámos 
pelo Alentejo e costa oeste. Os travões 
nunca apresentaram qualquer fadiga ou 
ficaram esponjosos, mesmo em percur-
sos mais técnicos a descer com pedra e 
em dias quentes. E o desempenho dos 
pneus Pathfinder Pro 2 Bliss Ready é 
bom, com um grip formidável em todos 
os tipos de terreno e ausência de furos.

Neste momento já vamos na EN em di-
reção ao Cercal e depois embicamos por 
caminhos de terra em direção à barra-
gem de Morgavel. O cenário muda, com 
caminhos de terra compacta, cranques 
“a bombar”, algumas partes de serra e vá-
rias descidas com pedra solta. A Diverge 
até levanta pó e vamos a rir, a desfrutar 
do gravel, já no nosso ambiente, na nos-
sa zona de conforto... Mas prestes a viver 
mais uma história (ver caixa na próxima 
página!). Deixamos a pequena povoação 
de Paiol para trás rumo à barragem; e 
após um pedaço de alcatrão é hora de 
voltar à terra. Ao fundo, um café típico 
alentejano... Mas, antes, debaixo de um 
telheiro está o Sr. Catarino a trabalhar 
favos de mel. Para apaixonados por mel 
como nós, esta parece uma visão do pa-
raíso e a paragem é obrigatória! A ama-
bilidade desde homem dá lugar a uma 
amena “cavaqueira”: enquanto falamos 
da sua produção de mel, degustamos 
deste gel natural... Gravel é isto, certo? 
Aventura e novas experiências. 
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2

Cockpit ‘à maneira’!
Com fitas Specialized Roubaix  
S-Wrap. Mais atrás, o espigão  

de selim é em alumínio.

5 Porta SWAT
Este compartimento por baixo 
da grade de bidão é de fácil 
acesso e tem bastante arru-
mação. A marca comercializa 
até duas bolsas (Large e Small) 
com o formato do quadro, para 
que a arrumação e o ajuste ao 
interior do mesmo seja per-
feito. Bem pensado. 



Future Shock 2.0

Este sistema de suspensão 
foi inicialmente concebido 

para aquelas míticas provas de 
estrada em empedrado (Paris 
– Roubaix)! Mostra um compor-
tamento exímio em estradas 
de terra, cascalho e pedra. Esta 
tecnologia que assenta numa 
mola na coluna da direção com 
ajuste hidráulico e tem um curso 
aproximado de 20 mm. Podemos 
regular a pressão da mola em 
função do tipo de terrreno que 
estamos a encontrar, para um 
melhor controlo da bike. Minimi-
za os tão desgastantes impactos 
para as mãos e braços. 

3

Quadro ‘apurado’

O quadro Specialized Di-
verge FACT 9r carbon, com 

a porta integrada SWAT, conta 
com passagem interna de cabos 
e apresenta uma geometria e 
layout perfeitos para este tipo de 
utilização. Bem desenhado.

2

Shimano GRX 
O grupo GRX da Shimano é 
próprio para bikes de gravel 

com acionamento mecânico 
ou Di2/elétrónico. Esta Diverge 
conta com este último e, de 
facto, quando experimentamos 
qualquer sistema Di2 dificil-
mente queremos voltar “atrás”. 
Tudo é fácil e preciso, não há 
barulho, poupa-se na corrente... 
Para aqueles que ainda tentam 
arranjar uma desculpa com a ba-
teria: percorremos perto de um 
milhar de kms e ainda roda.

1

E os pneus?
Os pneus Pathfinder têm 
um desempenho formidá-

vel. Um rasto de pneu com um 
grip e uma aderência exempla-
res, além de que se nota bem 
que são roladores natos, com 
bastante velocidade e sempre a 
curvar com confiança.

4

3

4

5



Ficha Técnica

Especificações  
resumidas: 

» Quadro: Specialized  
Diverge FACT 9r Carbon 
(com porta SWAT e pas-
sagem interna de cabos). 
» Forquilha: Future Shock 
2.0 com curso de 100 mm. 
» Guiador: Specialized 
Adventure Gear Hover. 
» Fitas: Roubaix S-Wrap. 
» Desviador: Shimano  
GRX RX817 Di2 de 11x. 
» Manetes: Shimano  
GRX RX815 de 11x. 
» Travões:  
Shimano GRX RX815. 
» Pedaleiro:  
Shimano GRX RX810-1. 
» Cassete:  
Shimano XT, 11x, 11-42t. 
» Rodas: DT Swiss G540. 
» Pneus: Pathfinder  
Pro (700 x 38 mm). 
» Selim: Specialized Body 
Geometry Power Expert.

SITE OFICIAL
SPECIALIZED.COM/PT

Inúmeras histórias 
para contar

Felizmente, o gravel 
está a “pegar” no nosso 

país. São já várias as pes-
soas que conhecemos com 
bikes de gravel e devemos 
confessar que esta é uma 
vertante do ciclismo que 
nos agrada. E porque, nas 
nossas tiradas mais lon-
gas, ficam sempre aven-
turas para contar entre 
amigos. Por falar nisso:  Sr. 
Catarino, aquele abraço! E 
daqui a uns dias passamos 
por aí, como prometido, 
para abastecermos as nos-
sas reservas de mel!
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https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.3t.bike/en/
https://www.specialized.com/pt/pt/diverge-expert-carbon/p/175284?color=290942-175284
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Todas  
as fotos!

Em GoRide.pt! 
Vê todas as fotos  
que tirámos durante  
o teste a esta  
Specialized Diverge.

versatilidade desta Diverge é do tamanho 
da nossa imaginação: tanto “rende” no as-
falto como na terra, sempre com aquele 

“passinho certo”  de que tanto gostamos e que faz 
com que fiquemos satisfeitos face ao ritmo que 
damos à pedalada. Esta Diverge, mesmo não sendo a 
versão topo de gama e mais bem equipada, também 
adora esta toada “certinha”, que tende também a ser 
bastante rápida quando os trilhos e percursos assim 
o permitem. Depois há os pormenores: o comparti-
mento SWAT por baixo do bidão, no quadro; o look e 
design do quadro; o amortecimento frontal gerado 
pelo sistema Future Shock 2.0... Quem tem 5.000 
euros guardados para “apostar” numa bike de gravel 
pode não precisar de ir mais “longe”... 

A

A nossa avaliação...

pontos mais positivos:
» Uma bicicleta muito rápida em estradões, 
trilhos abertos e vias deste género.
» Agilidade e leveza do quadro em carbono.
» A estética e a geometria da bike, muito  
bem desenhadas para este tipo de utilização.
» A transmissão shimano GRX Di2 de 11x.

pontos a melhorar:
» talvez este não seja um ponto a melhorar, 
mas sim um elemento de habituação  
do nosso lado: mesmo com o excelente  
desempenho do Future shock 2.0, os braços 
e as mãos sofrem um pouco com o terreno.

https://www.goride.pt/aventura-1-000-kms-na-islandia
http://goride.pt/specialized-diverge-expert-carbon-em-teste
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A VERSATILIDADE 
DESTA SPECIALIZED 

DIVERGE É DO 
TAMANHO DA NOSSA 

IMAGINAÇÃO...



Texto: Hernâni Brôco e Nuno Margaça 
Fotos: Red Bull Content Pull e Absa Cape Epic

PreParação 
Profissional

Pelas exigências físicas e técnicas, 
preparar corpo e mente para um percurso 

de 100 kms em BTT nunca é fácil.  
Mas existe um ou outro ‘segredo’  

que pode dar uma boa ajuda.
 Aqui ficam alguns.

Artigo com o contributo 
de Hernâni Brôco

este antigo ciclista dispensa apresentações. É 
treinador UCI de grau III e especialista em avaliação 
física, avaliação biomecânica, fisioterapia, 

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

e

FACEBOOK OFICIAL
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   Como prepArAr 

umA provA  
de Btt de 100 km

https://www.facebook.com/pg/hernanibrococlinica
https://www.facebook.com/hernanibrococlinica/
https://www.facebook.com/hernanibrococlinica/
https://www.facebook.com/hernanibrococlinica/
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chamar de atletas com uma boa 
capacidade de “sofrimento”. Isto 
significa que o atleta tem fisicamente 
um corpo moldado para o desporto 
de competição e uma mentalidade de 
um atleta de alta competição.

Para nos prepararmos para uma 
prova deste tipo, é necessário, ao 
contrário do que muitos pensam, 
treinar muitas horas na bicicleta 
de estrada e/ou em rolo indoor. Só 
desta forma será possível incutir 
horas de treino em esforço constante 
ou com séries específicas de 
esforço. Em paralelo, como seria de 
esperar, é preciso treinar o terreno 
propriamente dito. Isto é, obviamente 
que o treino em casa ou com roda 
fina será sempre complementado 
com vários treinos de BTT. Para 
ganharmos o “kit de unhas”, que é o 
mesmo que dizer a técnica de corrida.

esforço concentrado
A preparação para um percurso 
nestas distâncias poderá ser 
erradamente comparada ao treino 
de preparação para um granfondo, 

oS

talvez... Mas não é essa a abordagem 
ideal. Poderá ser um erro pensar que 
um treino para uma prova de estrada 
possa ser igual a um treino para uma 
maratona ou ultra-maratona de BTT, 
já que os desníveis acumulados de 
subida, mesmo podendo ser mais ou 
menos semelhantes, serão sempre 
muito mais duros na modalidade de 
montanha. Isto porque, regra-geral, 
estão sempre mais concentrados.

Basta pensarmos que, por norma, 

o pensarmos em 
100 kms de seguida 
em cima de uma 
BTT, estamos de 
imediato a falar 

de provas profissionais, ou seja, 
distâncias normalmente associadas 
a etapas de competições como a 
Taça de Portugal de Maratonas, os 
Campeonatos Nacionais, Europeus 
e Mundiais, por exemplo. Nesse 
sentido, e porque por norma este tipo 
de competição é feita à medida dos 
profissionais, os percursos que lhes 
servem de base são extremamente 
duros a nível físico e técnico. 

Só para alguns?
Pelas razões enunciadas 
anteriormente, uma prova de 100 
kms não é um desafio ao alcance de 
qualquer atleta. Ou, pelo menos, não 
em qualquer altura do seu percurso 
desportivo e nível atlético, por assim 
dizer. É antes algo para atletas já 
com bastantes anos de treino e 
obviamente com aquilo a que neste 
meio do ciclismo costumamos 

a
poderÁ Ser 

um erro 
peNSAr Que um 

treINo pArA 
umA provA de 

eStrAdA poSSA 
Ser IGuAL AoS 

Que prepArAm 
pArA provAS 

de Btt... 

PARA NOS PREPARARMOS  
PARA UMA PROVA DESTE 
TIPO SÃO PRECISAS 
MUITAS HORAS NA 
BICICLETA DE ESTRADA  
OU NOS ROLOS INDOOR.



uma prova de estrada apresenta 
subidas muito longas, mas, sendo 
em alcatrão, é tão linear quanto 
um percurso que deve permitir 
a circulação de automóveis, por 
exemplo. Ou seja, não tem obstáculos 
e o piso é completamente regular. 
Numa prova de BTT, por outro lado, 
não são poucas as subidas em que 
os declives são superiores a 20%. E 
não raras vezes atingem os 30% ou 
mesmo os 40%.

Assim, por aqui se percebe que 
o tipo de treino terá obviamente 
de ter uma componente bastante 
mais “explosiva” nas subidas e uma 
técnica muito apurada nas descidas 
acentuadas. Aquilo a que na estrada 

se designa vulgarmente como “parte 
pernas”: um bom “sobe e desce” 
constante.

No BTT é isso mesmo que 
acontece: ou se está nos 100% do 
esforço nas pernas, numa subida; 
ou também levamos os braços e 
as costas em esforço, devido às 
agressivas descidas. Não por irmos a 
pedalar, mas por irmos em pé e sem 
conseguirmos descansar, entretanto. 

treinos diferenciados 
Para uma prova de BTT de 100 kms, 
de uma forma específica, devemos 
trabalhar blocos de eEndurance, 
Limiar Anaeróbio e Vo2max. Depois, 
além do trabalho de bicicleta é 

necessário complementar com 
exercícios de core e fortalecimento 
muscular (fora da bicicleta). Em 
casa e de forma improvisada ou, 
preferencialmente, num ginásio e 
com o apoio de um especialista neste 
tipo de treinos.

Essa é a principal razão pela qual a 
Clínica Hernâni Brôco inova no tipo de 
treinos que faculta, testando sempre 
o resultado dos mesmos antes de os 
disponibilizarmos aos atletas.

As aptidões científicas absorvidas 
nos muitos cursos de treinador e o 
conhecimento do corpo obtido no 
curso superior de fisioterapia faz 
com que seja possível elaborarmos 
treinos e testarmos os mesmos. 
Mais: pela experiência óbvia dos 
muitos anos que tivemos enquanto 
atletas de alta competição, as 
“cobaias” acabamos por sermos nós 
próprios e nunca os nossos atletas. 
Eles apenas desfrutam do resultado 
dos treinos desenhados e, mais 
tarde, dos resultados obtidos graças 
a essas atividades concertadas. Um 
trabalho de atletas para atletas. 
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Entrevista: GoRide Magazine  |  Fotografia: Marco Fernandes

PEDALAR  
EM DESTINO  
DE FÉRIAS

O Algarve é um dos destinos de férias mais procurados 
todos os anos em Portugal. E a bicicleta acompanha 

uma boa parte dos praticantes de ciclismo e BTT 
durante essas semanas de descanso anual. Fomos 

então falar com uma das figuras do nosso meio 
que melhor conhece a região para ficarmos a saber 
quais os melhores trilhos a percorrer e os melhores 
“roteiros” para treinar, comer e beber no Algarve.

Algarve
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o verão, é normal 
que a bicicleta te 
faça companhia 
quando rumas a sul 
para férias, certo? 

Sabemos que sim. E também 
sabemos que nem sempre é fácil 
saber ao certo onde, como e com 
quem podemos pedalar nesse 
destino. A pensar em quem prefere 
o Algarve nesta e noutras alturas 
do ano, fomos falar com Marco 
Fernandes. O organizador do 
Algarve Bike Challenge conhece 
bem a zona, como seria de esperar, 
e dá-nos todas as dicas que 
precisamos. Porque as férias (e o 
Algarve) não são só praia!

Apresentas-te aos nossos leitores?
O meu nome é Marco Fernandes, 
tenho 36 anos e sou natural de 
Faro. A bicicleta sempre me 
acompanhou desde os tempos de 
infância, em parte por ser filho de 
um ex-ciclista, mas acima de tudo 
pela paixão por bicicletas que quase 
nasceu comigo. Na juventude e até 
aos 21 anos pratiquei ciclismo de 

tendo na última edição contado 
com mais de 1.100 atletas de 16 
países e quatro continentes.

Entre 2016 e 2018 integrei a 
estrutura da Federação Portuguesa 
de Ciclismo como coordenador 
da Delegação do Algarve e 
coordenador do projeto Centros 
de BTT da FPC. E desde 2018 até ao 
momento faço parte da estrutura 
da empresa Bikesul, que além de 
comércio e reparação se dedica ao 
aluguer de bicicletas, organização 
de eventos, férias com bicicletas 
e passeios. Atualmente também 
colaboro como técnico em projetos 
cicláveis e sou auditor de centros 
cyclin’Portugal da Federação 
Portuguesa de Ciclismo.

Quais os pontos do Algarve que 
recomendas como sendo ideais 
para dar umas voltas e/ou fazer 
treinos de BTT e ciclismo?

estrada, tendo trocado depois a 
competição pelos estudos.

Foi já com 25 que comecei 
a praticar BTT e a participar 
nas maratonas XC nacionais e 
regionais, tendo entre outros 
resultados obtido o 2º lugar no 
Campeonato Nacional XCM em 
2009. Em 2011, em conjunto com 
familiares e amigos constituímos 
uma associação desportiva na 
minha aldeia, Conceição de 
Faro, por forma a participar 
nas competições federadas e 
amadoras. Numa altura em que 
o apoio ao associativismo era 
escasso, vimos a organização 
de eventos como uma forma de 
poder subsidiar as atividades 
da associação. E foi assim que, 
entre outros eventos organizados, 
nasceu a organização do Algarve 
Bike Challenge, evento que hoje em 
dia se destaca internacionalmente, 

 ‘PODe DIZer-Se QUe TODA A  
regIÃO DO AlgArve É FANTÁSTICA 

PArA TreINAr BTT OU CIClISMO.’
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Tracks de BTT:

GUIA - BIKESUL GPS GUIDE

CONCEIÇÃO DE FARO

LOULÉ - RIBEIRA
DE ALGIBRE E FALÉSIA

TAVIRA - ALGARVE BIKE
CHALLENGE RIDE

Tracks de estrada:

TAVIRA - VOLTA DO CACHOPO

TAVIRA A ALCARIA DO CUME

LOULÉ - VOLTA AO MALHÃO

Pode-se dizer que praticamente 
toda a região do Algarve é 
fantástica para passear de bicicleta 
ou treinar BTT ou ciclismo. No 
caso do ciclismo, recomendo que 
se opte pelo barrocal ou pela serra 
algarvia. O barrocal apresenta 
uma altitude média de 100 metros, 
não sendo portanto demasiado 
exigente. Já a serra algarvia é sem 
dúvida desafiante e nos meses de 
verão torna-se ainda mais devido 
às elevadas temperaturas que 
habitualmente se fazem sentir. No 
entanto, as estradas estão na sua 
maior parte em excelente estado. 

Aconselho que se evite a costa, 
que, apesar de ser mais plana e 
com temperaturas mais amenas, 
é extremamente perigosa em 
especial nos meses de verão devido 
ao intenso tráfego rodoviário. 

Quem vem para o Algarve e 
pretende pedalar em bicicleta 

de estrada, os locais ideais 
para ficar com percursos e 
locais excecionais são Tavira, 
Vilamoura, Albufeira, Portimão ou 
Lagos. Recomendo os percursos 
desenvolvidos pela Federação 
Portuguesa de Ciclismo, que 
estão no endereço www.bikemap.
net/en/u/cyclinportugal-algarve/
routes/created.

Se, por outro lado, o leitor 
prefere o BTT e procura bons 
trilhos no Algarve, existem opções 
para todos os gostos. A Serra de 
Monchique oferece longas subidas 
e descidas, algumas pistas de 
enduro e downhill. Na zona do 
barrocal algarvio destaco as zonas 
de Alte, Paderne (com o famoso 
singletrack da ribeira de Algibre) e 
a Fonte Benémola. Na zona de São 
Brás de Alportel, em concreto na 
Fonte Férrea, existem percursos de 
enduro sinalizados pelo Avalanche 

Bike Cafe e por pessoal do clube 
Xdream Blasius. 

Também na zona de Tavira 
poderá desfrutar-se de magníficos 
trilhos, que anualmente são palco 
do Algarve Bike Challenge. Na zona 
de Lagos e na Costa Vicentina, 
existe o Centro BTT de Lagos e a 
rota vicentina.

Para os amantes das grandes 
rotas ou travessias, o Algarve 
oferece quatro boas opções: além 
da já referida Rota Vicentina, existe 
a Via Algarvia (muito exigente), 
que liga Alcoutim ao Cabo de São 
Vicente; a GR15, que liga Mértola 
a Vila Real de Santo António; e a 
Ecovia do Litoral ou Eurovelo 1, que 
percorre o litoral Algarvio desde 
Vila Real de Stº António a Odeceixe.

E quais os principais argumentos 
desses lugares para que tal 
assim seja: apenas proximidade, 
paisagem, percursos, dureza, 
exigência técnica?

Como referi antes, o Algarve tem 
trilhos para todos os gostos. »  

‘A PrÁTICA DO CIClISMO eM  lAZer 
É UMA SATISFAÇÃO  MUITO grANDe  
e QUe Me AJUDA NO DIA A DIA.’

http://www.bikemap.net/en/u/cyclinportugal-algarve/routes/created
http://www.bikemap.net/en/u/cyclinportugal-algarve/routes/created
http://www.bikemap.net/en/u/cyclinportugal-algarve/routes/created
https://www.strava.com/routes/23111177
https://www.strava.com/routes/2711260395209153160
https://www.strava.com/routes/2711606162528531212
https://www.strava.com/routes/22983085
https://www.strava.com/routes/2711180898852873936
https://www.strava.com/routes/2711181300531208840
https://www.strava.com/routes/2711179745524254846


E isto quer seja pela proximidade, 
pela paisagem, pela diversidade, 
pela riqueza histórica e cultural ou 
pela dureza e exigência técnica. Se 
o objetivo é a dureza e exigência 
técnica, sem dúvida recomenda-se 
a Serra de Monchique ou a zona de 
São Brás de Alportel e Tavira. 

de residência, na verdade os que 
referi anteriormente são os mais 
procurados sempre que possível.  
E, felizmente, até ao momento 
não sofremos ainda muito com 
situações de trilhos interditos 
ou fechados a cadeado pelos 
respetivos proprietários.  »

São esses pontos que mais são 
frequentados pela malta do 
Algarve que anda de bike?
Sem dúvida. Apesar de termos 
malta que pedala espalhada 
pela região e que obviamente 
percorre maioritariamente os 
trilhos mais próximos da sua área 
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Onde comer e beber?

Sabemos que, tal como os locais de alojamento, 
cada um de nós já leva referências de bons restau-
rantes a visitar durante as férias. Mas não resisti-
mos a partilhar as sugestões de Marco Fernandes… 
 

Altura / Praia Verde: Restaurante O Infante.
Cacela Velha: Casa Velha.
Tavira: Três Palmeiras (boa opção para peixe).
Santa Luzia: Tasquinha do Polvo.
Torre - Luz de Tavira: Marisqueira Fialho.
Morenos - Tavira: Restaurante Monte Velho  
(típico no interior do concelho).
Olhão: Prazeres.
São Brás de Alportel: Sabores do Campo.
Montes Novos - Loulé: 
Cooperativa Centro Cultural Montes Novos.
Faro: Portas de São Pedro 
(tapas, tradicional) ou Bocaxeia.
Loulé: O Pescador.
Quarteira: Jorge do Peixe ou Marisqueira Sol e Mar.
Paderne: Mato à Vista.
Guia: Ramires (Frango à Guia).
Lagos: Casa Chico Zé.
Vila do Bispo: Ribeira do Poço.
Monchique: Tasca do Petrol ou Luar da Fóia.

‘Se O OBJeTIvO É  
DUreZA e eXIgÊNCIA, 

eNTÃO reCOMeNDA-Se 
A SerrA De MONCHI-

QUe, SeM DÚvIDA...’



Quais os percursos/treinos/rotas 
de ciclismo mais interessantes e 
que sugeririas a quem quer ficar a 
conhecer o Algarve na bike?
Existe já um levantamento muito 
interessante de percursos de 
estrada feito pela Federação 
Portuguesa De Ciclismo para todos 
os níveis de praticantes (para o 
qual tive o privilégio de colaborar). 
No entanto, gostaria de destacar 
algumas estradas que são a meu ver 
o ex-libris do Algarve: a EM507, que 
percorre a margem do rio Guadiana 
até Alcoutim; a EN124, que liga 
Alcoutim a Portimão percorrendo 
toda a Serra do Caldeirão; a EN2 
e a EN266, que ligam Portimão 
ao Alentejo passando pela vila de 
Monchique (de onde se poderá 
aceder ao alto da Fóia).

E falando de percursos em BTT, 
quais os trilhos mais porreiros?
Depende dos gostos e do tipo de 
praticante, mas valem bem a pena:
» Os trilhos de São Brás de Alportel 
(há imensos, muitos singletracks 
em torno da vila, zonas mais 
exigentes a norte do concelho; um 
dos meus locais de eleição).
» Os trilhos da ribeira de Algibre não 
são fisicamente exigentes e são 
muito divertidos.

» Os trilhos da freguesia de Santa 
Catarina da Fonte do Bispo, 
concelho de Tavira.
» Para quem gosta de pedalar junto 
à costa, a zona de Armação de Pêra/
Carvoeiro e zona de Lagos, Praia da 
Luz (percurso 5 e 7 do Centro BTT 
de Lagos).
» E, obviamente, os trilhos da 
Serra de Monchique. Apesar de 
muito afetada pelos incêndios de 

2018, continua a ser um dos locais 
de eleição, com trilhos soberbos 
embora também muito exigentes!

Como classificas todos estes locais 
que indicas em termos de dureza 
dos percursos e das estradas?
A zona do Barrocal é acessível a 
todo o tipo de praticantes, sendo 
maioritariamente terreno plano 
com colinas de baixa altitude. Por 

Algarve Bike Challenge
A maior prova de BTT do Algarve  
e uma das poucas que “escapou”  

aos adiamentos causados pela pandemia.
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‘eXISTeM MUI-
TOS PerCUrSOS 

De eSTrADA  
INDeXADOS 

PelA FeDerA-
ÇÃO POrTUgUe-
SA De CIClISMO, 

PArA TODOS  
OS NÍveIS De 

PrATICANTeS.’



vezes encontram-se subidas com 
pendentes mais elevadas, porém a 
sua extensão será sempre curta e 
inferior a 2 kms.

Já na serra algarvia a “conversa” 
é outra, pois a serra, apesar não 
exceder os 600 metros (exceto na 
Serra de Monchique...), é muito 
recortada, com constante sobe 
e desce. E isto leva a que se faça 
muito acumulado em pouco tempo, 
sendo possível muitas vezes 
encontrarmos subidas íngremes; o 
Malhão, por exemplo (3,2km a 9,5%).

E qual o grau de exigência técnica 
nos trilhos de BTT indicados?
Alguns dos percursos que 
recomendo são algo exigentes quer 
física quer tecnicamente (3,5 ou 4 
numa escala de 0 a 5); porém, para 
quem pretende percursos mais 
acessíveis, recomendo a Ecovia do 
Litoral e a Rota Vicentina, que, além 
de não requererem grandes dotes 
técnicos, não são muito exigentes 
fisicamente. Se se vai em família, 

o centro de BTT de Lagos tem 
percursos sinalizados para todos os 
tipos de praticantes.

Imagina que quem quer andar 
de bike no Algarve não tem 
companhia. Existem grupos a que 
nos possamos juntar para fazer um 
bom treino de BTT ou ciclismo? 
Existem alguns grupos, uns mais 
formais que outros, que se reúnem 
habitualmente para treinos de 
BTT ou ciclismo. Para treinos de 
ciclismo, há um grupo de Portimão 

que se reúne diariamente na rotunda 
das Cardosas, em Portimão, pelas 
7h00. Também nas Ferreiras há um 
grupo que habitualmente se reúne 
pelas 9h00. 

Em Olhão, da mesma forma, aos 
fins de semana, pelas 08h30, em 
frente ao Ria Shopping reúnem-se 
grupos de estrada e BTT. Também 
em Loulé há movimento todas as 
semanas: ao sábado de manhã, 
pelas 09h00, são habituais saídas 
de estrada em grupo junto ao Stand 
Tony do Adro. 

077PEDALAR NO ALGARVE!  |  AVENTURA

‘PArA QUeM PrOCUrA PerCUrSOS 
MAIS ACeSSÍveIS, reCOMeNDA-Se 

A eCOvIA DO lITOrAl e A rOTA  
vICeNTINA, QUe, AlÉM De NÃO  
reQUerereM grANDeS DOTeS 

TÉCNICOS, NÃO SÃO MUITO  
eXIgeNTeS FISICAMeNTe.’ 



Santa Cruz Heckler R Carbon CC

Roda 
27,5’’

Peso 
21 kg

Preço 
€ 7.665 

Modalidade 
All mountain

teste
Santa cruz 

Heckler  
r carbon cc



amos diretos ao 
assunto: esta distinta 
Heckler, fazendo jus ao 
bem visto passado deste 
modelo no portfólio da 
Santa Cruz, herda o ADN 

e atitude da marca nesta era moderna. 
Resultado? Destaca-se como uma das 
e-bikes mais leves e ágeis do mercado, 
mesmos estando longe da leveza que 
nos traz uma Specialized Turbo Levo SL, 
por exemplo. além disso, mesmo sendo 
uma híbrida, assim que pomos os olhos 
nesta silhueta não restam quaisquer 
dúvidas de que estamos perante uma 
bicicleta Santa Cruz.

entrar a ‘matar’!
Nesta primeira abordagem ao mundo 
das bicicletas elétricas, a marca 
californiana quis manter a experiência 
de “pilotagem” o mais próxima possível 

de uma bicicleta convencional: 
para preservar esse espírito, a nível 
estético optou por manter o cockpit 
minimalista e ocultar o botão On/Off, 
colocando-o no downtube, junto ao 
amortecedor. Um outro pormenor que 
nos salta à vista quando olhamos para 
o cockpit é a ausência de cablagem dos 
componentes elétricos, algo que foi 
conseguido com a construção de um 
guiador da própria marca, que permite 
a total passagem interna dos fios. Aliás, 
esta é uma característica em toda a 
bike, já que todos os cabos passam por 
dentro do quadro de carbono. 

Pouca  potência?
No que toca a performance, todas 
as versões da Heckler deste ano 
apresentam--se com rodas de 27,5” 
e estão construídas totalmente em 
carbono CC, o que permite baixar » 

V

Rider e texto: Carlos Bruno ‘Carecovzki’ 
Fotografia: Pedro Pinto

Tardou, mas voltou: a Heckler de outrora, que em 
1996 quebrou os conceitos da época, renasce com 
‘energia’ em 2020. E faz justiça a este nome tão 
especial na história da Santa Cruz. Vamos ficar a 

conhecê-la e… levá-la ao limite!
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ImagInação 
sem lImItes

Santa Cruz Heckler R Carbon CC



desempenho da Heckler, graças ao 
peso de 21 kg e à escolha deliberada 
deste conjunto específico.

Assim, a nova Heckler é uma e-bike 
que não se restringe a ajudar nas 
subidas e a “arrastar” nas descidas. 
Todo o design e a geometria 
conferem à bike um comportamento 
fenomenal e nem as zonas mais 
técnicas ou apertadas causam 
embaraço. Em alta velocidade, o 
sistema VPP descomplica o terreno e 
os 150 mm de curso no amortecedor 
traseiro fazem o resto da magia.

O suporte de médio curso desta 
plataforma de suspensão promove 
o controlo e a tração, reagindo de 
forma precisa aos impulsos do 
utilizador mais atrevido, até. Isto dá 
uma sensação de agilidade “absurda” 
e dá que pensar enquanto descemos: 
isto é mesmo uma e-bike!?

a ‘fundo’!
“Destravado” num trilho já bem 
conhecido em Palmela onde o piso 
é do mais natural possível – com 
regos, raízes, drops, offcambers e 

relativamente o peso sem abdicar da 
rigidez geral, à partida.

A assistência elétrica, essa, está a 
cargo do já bem conhecido Shimano 
Steps E8000 com bateria de 504Wh. 
E é aqui que normalmente se 
argumenta o facto de já existirem 
novos motores de outras marcas 
(e baterias) com bastante mais 
potência e capacidade... É um 
“senão” que à primeira impressão 
nos deixa apreensivos (quando 
imaginamos aqueles passeios 
mais longos…), mas que se pode 
tornar uma vantagem em termos 
gerais. Tudo porque é assim que se 
consegue um grande impacto no 

pedra solta -, demos com o nosso 
andamento a entrar numa curva 
bem mais rápido que o habitual, 
algo que naquela fração de segundo 
nos fez pensar que a “coisa” ia correr 
mal... Mas podemos dizer que 
miraculosamente saímos ilesos! 
Mas a verdade é que esta e-bike traz 
um domínio muito disponível para 
o que der e vier, seja para travar 
por completo, seja para modular a 
travagem para sermos criativos e 
usufruirmos divertidamente dos 
trilhos. Gostas de curvas em “égua”, 
mas achas que uma e-bike deste 
tipo pode ser pesada demais para 
a brincadeira? Só podes estar a 
brincar (ver vídeo)! 

Mas motor, chassis e travões não 
fazem nada sem borracha da boa no 
chão. Os pneus Minion 2,6 servem 
assim um compromisso ideal entre 
performance, robustez e conforto. 
E é com agrado que não se veem 
nesta e-bike pneus acima desta 
largura, contrariando a tendência 
de outras marcas que optam por 
medidas 2,8 ou 3,0 e até mais, » 
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DoMÍnIo MuIto 
PreVISÍVel e 
SeM eSForÇo.



Ficha técnica

Especificações 
resumidas: 

» Quadro: Carbono CC. 
» Suspensão frontal: 
RockShox Yari RC 160mm 27.5”. 
» Suspensão traseira: 
RockShox Super Deluxe Select. 
» Guiador: Race Face Aeffect R. 
» Desviador traseiro:  
SRAM NX Eagle 12x. 
» Travões: SRAM Guide RE    
(discos Avid com 200 mm). 
» Pedaleira: Shimano E8000 
Crank Arms 165mm. 
» Cassete: SRAM CS PG1210 
Eagle, 11-50t. 
» Rodas: WTB ST i29 TCS 2.0  
» Motor: Shimano DU-E8000. 
» Bateria: Shimano 504Wh. 
» Unidade de controlo: 
Shimano E7000. 
» Pneus: Maxxis Minion  
DHR II, 27.5x2.6 EXO+ TR.

SITE OFICIAL
BICIMAX.COM/PT

SITE OFICIAL
SANTA CRUZ

os vídeos da 
bike em ação!

YoUtUBe
santa CRUZ

YoUtUBe
CaReCoVZKI

FaCeBooK
CaReCoVZKI
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em casos extremos. aEm testes 
realizados com medidas acima 
desta, damos conta que o conforto 
provoca um efeito adverso na 
precisão de travagem e na agilidade 
em curva, havendo a sensação 
de flutuarmos e oscilarmos 
lateralmente sob carga. 

Por outro lado, nos dois modelos 
de topo da Heckler encontramos as 
rodas Reserve DH de carbono feitas 
à mão na casa-mãe. E imaginem só: 
trazem um cartãozinho com a cara 
chapada e a assinatura do técnico 
que as produziu. Bom trabalho, 
Jake! Neste caso, experimentámos 
as que vêm de origem, as WTB ST 
i29 TCS 2.0, mais “baratas”. 

Imaginação sem limites
Já pensaste fazer aqueles 30 kms 
de sobe e desce constante nos teus 
trilhos preferidos mais técnicos 
em duas horinhas sempre “a dar 
gás” no modo Boost? E num belo 
passeio rolante de 80 km em Eco 
ou Trail pelas montanhas, com uma 
boa gestão da assistência elétrica? 

Não receies ficar apeado, pois até 
aquele passeio épico pela Costa 
Vicentina de mochila às costas 
é possível de fazer se levarmos o 
carregador connosco (tendo onde 
recarregar, claro...). Basta uma 
paragem de 2h30 para um almoço 
bem descontraído à beira-mar para 
chegar aos 80% da capacidade de 
carga. E, enquanto se pernoita, 
bastam cinco horas para obter 
carga total e estarmos prontos 
para mais ação no dia seguinte. 
A imaginação não tem limites. A 
Santa Cruz Heckler também não! 

toDaS aS 
VerSÕeS  

Da Heckler 
trazeM roDa 

27.5’’ e uMa 
GeoMetrIa 

FantÁStIca.

https://www.bicimax.pt/noticias-producto/nova-santa-cruz-heckler-e-bike
https://www.bicimax.pt/noticias-producto/nova-santa-cruz-heckler-e-bike
https://www.santacruzbicycles.com/en-US/bikes/heckler
https://www.santacruzbicycles.com/en-US/bikes/heckler
https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.youtube.com/watch?v=27S06HH8ev0
https://www.facebook.com/pg/carecovzki2011/videos
https://www.youtube.com/watch?v=p42r17B53-c&t=9s
https://www.bicimax.pt/noticias-producto/nova-santa-cruz-heckler-e-bike
https://www.santacruzbicycles.com/en-US/bikes/heckler


Powered by Shimano Steps
Este sistema da Shimano permite 
controlar o motor integrado (e a 

bateria, consequentemente) indo um 
pouco mais além do que escolher entre 
os modos Eco, Trail e Boost. Com a app 
Shimano E-Tube para smartphones (e via 
Bluetooth) podemos fazer três coisas: 
optar pelo modo Dynamic, que traz de 
origem a opção Boost no máximo e a Trail 
no mínimo; escolher o modo Explorer, 
que tem ambas as opções em médio; ou 
personalizar a experiência com o Custom 
Mode, que permite definir os andamentos 
destas duas opções.

rodas em carbono
Nas duas versões mais  
acima na gama, sim.  
Nesta versão testada: 
umas WTB ST i29 TCS 2.0.

Travões eficazes
Agradável surpresa,  

estes SRAM Guide RE  
com discos de 200 mm.

2

1
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4

6

a quanto vamos?
A unidade de ecrã 
integrada mostra-nos 

a velocidade instantânea e o 
modo de condução selecionado 
a cada momento de condução. 

1

carga máxima!
Em cerca de cinco  
horas temos de novo 

carga completa na bateria  
de 504Wh instada no quadro.

3

transmissão SraM
Sem dispensar a guia 
de corrente, temos 

desviador e corrente SRAM NX 
Eagle de 12v (cassete 11-50t).

6

carbono cc
No top tube do quadro  
está a inscrição do modelo 

e da versão. Muita pinta!

2

Muito controlo
A RockShox Yari RC com 
160 mm de curso revela-

-se adequada ao que as rodas 
27.5” estão sempre a “pedir”. 

4

amortecimento
O amortecedor traseiro 
RockShox Super Deluxe 

Select está sempre ao serviço 
e a complementar o que a 
suspensão frontal nos permite 
fazer em cada momento.

5

SANTA CRUZ HeCkleR R CARboN CC  |  TeSTe



todas  
as fotos!

Em GoRide.pt! 
Vê todas as fotos  
que fizemos com 
esta super Santa Cruz 
Heckler R Carbon CC!
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recisa, direta, divertida e até confortável 
(com alguns pontos adversos que disso 
resultam…). Confirmando que as rodas 

27,5’’ podem ser perfeitas para uma utilização 
“elétrica” nos trilhos e montes, este renascer 
da Heckler deixa-nos complemente rendidos. E 
sempre ansiosos por voltar a pegar-lhe de novo 
no dia seguinte! 

P

A nossa avaliação...

Pontos mais positivos:
» A autonomia, que, tendo em  
conta o fator diversão vs. energia,  
está em bom plano, pode dizer-se.
» O binómio da suspensão (150 mm  
de curso/geometria) dá uma liberdade  
e uma confiança fora do normal  
(que até nos leva a abusar um pouco…).
» O sistema de travagem está ajustado 
perfeitamente ao que a bike “debita”.
» A “eterna” silhueta santa Cruz,  
que é de certa forma inconfundível! 

Pontos a melhorar:
» Por vezes, a combinação de fatores  
que dá conforto também provoca  
uma sobredose de oscilação lateral  
em curva e transposição de obstáculos.

085SANTA CRUZ HeCkleR R CARboN CC  |  TeSTe
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Entrevista e Fotografias: GoRide Magazine

De Portugal 
Para o munDo!

Desencadear a criação de cada componente 
como se de uma obra de arte se tratasse. 

É a isto que se assiste quando se entra  
no atelier de produção da Gelu, a famosa 
marca portuguesa de selins e espigões de 
selim. Fomos ver tudo de perto, guiados  
por Anghel Ivanof, o mentor do projeto.

lhandra, a escassos kms 
de Lisboa. Tão próximo 
do rio Tejo e num 
ambiente de ex-espaço 
industrial recuperado 

para lazer, é possível avistar por entre 
um vidro tipo montra vários espigões 
e selins que luzem quando o sol do fim 
da tarde “acerta” no carbono. A seguir a 
porta abre-se e é Anghel quem nos guia 
para dentro das novas instalações da 
Gelu: é aqui que a “magia” dos materiais 
compósitos acontece, à mão, para 
proveito dos ciclistas que sabem o que 
querem… Começa a conversa.

Haverá quem não conheça a Gelu 
Carbon Creation? É possível... Podes 
fazer o favor de nos apresentar o teu 
projeto resumidamente?
A minha paixão pelos materiais 
compósitos e a larga experiência 
em aeronáutica deram origem a um 
projeto em que tudo o que produzimos 
é tratado como peças de arte! A marca 
Gelu, apesar de ainda muito jovem, 

é mundialmente reconhecida pela 
qualidade, conforto e originalidade dos 
nossos selins e espigões. 

Tens um passado desportivo e foste 
atleta olímpico no remo… Porquê lançar 
algo na área das bicicletas? 
Fui praticante de alta competição de 
canoagem pela seleção do meu país 
natal (Roménia), também já participei 
em vários estágios da seleção 
portuguesa de canoagem e, sim, podia 
optar pelas canoas. Mas em termos 
técnicos é muito mais aliciante o mundo 
das bikes, pois não há limites para a 
inovação; na canoagem existem muitas 
restrições que não permitem ir mais 
além. Mesmo assim temos uma linha 
náutica na qual desenvolvemos alguns 
acessórios completamente invulgares. 

Profissionalmente sempre estiveste 
ligado a uma área em que os materiais 
e a inovação são o expoente máximo. 
E supomos que a arte e o engenho de 
lidar com o carbono vem daí. Queres » 

a

Gelu Carbon Creation: trabalhar o carbono
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especialidade: 
trabalhar o carbono

Além da leveza, os 
selins e espigões da 

Gelu são reconhecidos pela 
sua qualidade, robustez e 
forma anatómica como se 
adaptam ao corpo do ciclista. 
E falamos por causa própria, 
pois pedalamos sentados em 
selins Gelu há vários anos. Mas 
é no site oficial da marca e no 
vídeo de apresentação que 
percebemos todos o esforço, 
estudo e mestria empregues na 
produção destes componentes 
de topo. Made in Portugal!

falar um pouco disso?
Toda a minha “escola” provêm da 
aeronáutica, área em que estive 
durante 21 anos e na qual tive a 
oportunidade de conhecer todos 
os materiais e tecnologias de 
topo. Depois disso, tudo se torna 
mais fácil, é só empregar todo 
o conhecimento e a tecnologia 
e consegue-se metade de um 
produto de excelência! A outra 

a 100% à Gelu. Em março deste 
ano, finalmente, o sonho tornou-
se realidade. A nossa ambição é 
a de sermos reconhecidos pela 
inovação, originalidade e qualidade 
de excelência dos nossos produtos 
e estamos sempre a pensar no 
próximo produto que iremos lançar. 
Mas temos a consciência de que 
todo o crescimento tem de ser 
muito bem sustentado e também 
não queremos apresentar algo novo 
só porque sim. 

Iniciastes com o slogan “Gelu: o 
selim mais leve do mundo” e o teu 
foco foi sempre este. Mas já crias 
espigões, entre outros produtos… 
Queres contar mais algum segredo 
ou novidade que esteja para breve?
Quando iniciámos a nossa 
jornada tinha perfeita noção das 
dificuldades que iriamos encontrar 
num mercado tão competitivo 
como o das bikes. Senão vejamos: 
uma marca nova completamente 
desconhecida, um produto invulgar 
que “assusta” por não ter qualquer 
cobertura e ainda por cima vindo de 
um país sem qualquer tradição nesta 
matéria! Por isso precisávamos de 
um slogan forte e que chamasse »  

metade são as ideias inovadoras, a 
visão, a imaginação e a paixão que 
se deposita em tudo o que fazemos.

Em que ano podes afirmar que 
iniciastes a marca Gelu? E o 
teu primeiro modelo de selim 
foi concebido e começou a ser 
produzido em que ano?
A marca foi registada em fevereiro 
de 2013, mas o projeto tem mais de 

15 anos. O primeiro modelo de selim 
foi concebido em 2006, mas só no 
final do ano de 2012 é que estavam 
reunidas as condições para a 
fabricação dos moldes. 

Felizmente já acompanhamos a 
atividade da Gelu há alguns anos. E 
agora deixastes a tua atividade para 
te dedicares a 100% ao projeto. Isto 
quer dizer que não há limite para 

o crescimento da marca Gelu, já 
que todos os anos apresentas um 
modelo novo e revolucionário?
Desde o início que sonhava um dia 
poder viver só deste meu negócio, 
mas não passava disso mesmo, 
de um sonho. Felizmente, ano 
após ano conseguimos duplicar a 
nossa produção e já desde o início 
de 2019 que estavam reunidas 
as condições para me dedicar 

a ambiÇÃo Da gelu É ser  
uma empresa reconHeciDa  
pela inoVaÇÃo, originaliDaDe  
e QualiDaDe De eXcelÊncia  
Dos proDuTos Que Fabrica.



a atenção. E resultou. Hoje já 
fabricamos selins, espigões de 
selim e ainda este ano vamos 
apresentar um novo componente 
que para já não posso revelar!

Dado que cada peça que produzes 
é uma obra de arte e que pode ser 
personalizada ao gosto do cliente, 
qual é a capacidade de produção 
mensal de selins da Gelu?
Neste momento, e com os recursos 
com que contamos atualmente, 
estamos com uma capacidade de 
produção de 90 selins por mês. Mas 
podemos “esticar” até cerca de 120 
unidades mensais. 

Nos teus produtos sempre 
colocastes a indicação “Made 
in Portugal”. Achas que isto 
pode ter sido importante para o 
reconhecimento da marca como 

um produto de extrema qualidade 
para o mercado externo?
Tal como já o referi anteriormente, 
sendo Portugal um país sem 
tradições nesta matéria, foi 
um risco colocar “Handmade in 
Portugal” em todos os produtos. Mas 
sempre acreditamos na qualidade 
dos nossos produtos e sabíamos 
que era só uma questão de tempo 
até sermos internacionalmente 
reconhecidos. Ccuriosamente, o 
reconhecimento veio de fora para 
dentro, ou seja, foi precisamente 
em Portugal que tivemos mais 
dificuldade em vingar...   

Sabemos que os selins e os 
espigões Gelu Carbon Creation 
estão a ser comercializados nas 
mais prestigiadas lojas do mundo! 
O que se passa? 
Hoje os nossos selins e espigões » 

anghel 
ivanof

O mentor  
da marca  

e dos produtos Gelu 
mostrou-nos as 
novas instalações  
da empresa.

conhecer a gelu!

A forma mais eficaz de 
ficarmos a conhecer 

e adquirirmos produtos da 
marca passa por visitarmos 
o site oficial. É lá que 
encontramos todos todos 
os pormenores técnicos 
que servem de base aos 
processos de fabrico 
dos selins e espigões, da 
mesma forma que é possível 
encomendar diretamente o 
modelo que preferirmos.

VISITA O SITE OFICIAL
GELU CARBON CREATION

VÊ O VÍDEO OFICIAL
GELU CARBON CREATION

http://gelucarboncreation.com/
https://www.facebook.com/anghel.ivanof1/videos/2856475707755203/
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estão disponíveis em várias lojas 
espalhadas pelo mundo inteiro, 
entre quais se destacam a R2-bike 
e a Bike24. É importante salientar 
que foram as próprias lojas que 
entraram em contacto connosco 
e não o contrário. E também que 
somos a única marca portuguesa 
presente nestas lojas. Contamos 
também com várias distinções, 
nomeadamente as de “os únicos 
selins do mundo com mola/
amortecedor em carbono”, algo visto 
nos modelos F e J, e “o selim mais 
leve e um dos mais confortáveis do 
mundo”, isto no modelo K3, que pesa 
apenas 38 gramas. Tudo citações 
avançadas por algumas revistas de 
especialidade, em vários países! 

simplicidade 
e leveza

Dois dos “segredos” do 
sucesso dos selins e espigões 

de selim da Gelu. Fabricados  
à mão e em carbono, claro.

além  
dos selins...

A Gelu Carbon 
também fabrica  

e comercializa 
espigões de selim.

equipa  
de trabalho

A equipa 
Gelu sorri 

para a lente da 
GoRide Magazine.  

Faltam na foto dois 
colaboradores 

para o grupo estar 
completa, mas a 

simpatia é uma 
constante.
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uma marca 
(quase) 100% 
internacional

A Gelu já é conhecida 
a nível mundial e até 

algumas marcas de topo 
já te contactaram para 
fornecimento... É este 
o caminho que a Gelu 
pretende seguir? 

Somos hoje os responsáveis 
pelo fabrico dos selins de 
uma das mais prestigiadas 
marcas alemãs de 
acessórios e estamos a 
desenvolver neste momento 
um selim para uma marca 
de bikes norte-americana. 
Estas duas marcas pediram-
nos para desenharmos e 
desenvolvermos os seus 
selins com base na lógica 
dos nossos próprios 
produtos e é muito 
gratificante vermos o nosso 
trabalho reconhecido. Isso 
é positivo, pois, no limite, 
estamos sempre a controlar 
os produtos dos nossos 
concorrentes. No entanto, 
a nossa linha de produtos 
continuará sempre 
independente e inovadora, 
como é habitual. Além 
disso, praticamente toda a 
nossa produção é dirigida 
ao mercado internacional.

proDuZir 
para ouTras 

marcas?  
‘sim. mas  

a nossa linHa 
De proDuTos 

conTinuarÁ 
sempre 

inDepenDenTe’.



oder experimentar a 
RaceVox Dura-Ace DI2 
Disc da SwiftCarbon 
revelou-se um privilégio 
maior do que estávamos 

à espera… Isto porque, ao longo das mais 
de 40 horas que tivemos oportunidade de 
pedalar neste novo conceito da marca, as 
três sensações que mais nos passaram 
pela cabeça (e pelas mãos e pernas!) 
foram velocidade, controlo, estabilidade. 
E ao olhar para ela quase é impossível 
termos essas garantias…

Geometria equilibrada
A SwiftCarbon afirma que se trata de uma 
all-rounder (por conter características 
“roubadas” aos outros modelos da 
marca…), mas tendemos a dizer que esta 

RaceVox é mais uma aero. A aparência 
de todo o conjunto não engana: um azul 
lindo de morrer dá-lhe um look fantástico, 
a passagem de cabos internamente 
e outros pormenores (como o espaço 
“afundado” para o bidão, por exemplo) 
trazem-lhe aerodinâmica, o guiador e 
avanço em sistema integrado gera mais 
controlo e fazem com que consigamos ter 
a roda da frente sempre onde queremos. 
Principalmente quando a velocidade 
aumenta, até porque confessamos que 
foi das bikes em que mais nos sentimos 
seguros a descer depressa. Corpo para 
trás graças a uma geometria equilibrada 
(e comum a todos os modelos da marca…), 
centro de gravidade mais baixo por causa 
das escoras rebaixadas, posição que não 
cansa os braços, as costas, o corpo, a » 

P

Rider: Tiago Sousa 
Texto: Tiago Sousa e Jorge D. Lopes 

Fotografia: GoRide Magazine

SuPer veloz
Faz-nos sentir verdadeiros profissionais  

do ciclismo, esta all-rounder da SwiftCarbon. 
Mas o que nos transmite a construção  
e conceção que tenta reunir o melhor  

das outras gamas da marca? Vamos perceber.

SwiftCarbon RaceVox Dura-Ace DI2 Disc

teste
swiftcarbon 

racevox  
dura-ace di2 disc



Modalidade: 
Gravel

SwiftCarbon RaceVox Dura-Ace Di2 Disc

Modalidade 
All-rounder

Peso 
7,6 kg

Preço 
€ 6.999
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conseGuimos  
ter a roda  

da frente sempre 
onde queremos. 
principalmente 

quando  
a velocidade 

aumenta...



mente. Pelo contrário! 
Ao largarmos este modelo, sentimos 

logo saudades. Cada km enche-nos 
o ego, faz-nos sentir verdadeiros 
profissionais do ciclismo. O conforto, 
rigidez e aerodinâmica fazem desta 
uma das melhores bicicletas de 
estrada que já experimentámos. 
Rolar, sprintar, arrancar…

Tudo o que já referimos torna a 

bicicleta mais aderente ao asfalto, 
permitindo que a potência transferida 
passe para a estrada, surgindo 
estabilidade, rapidez e conforto. 

nas subidas!
Sendo tão aerodinâmica a rolar e 
descer, sempre veloz, o reverso da 
medalha é uma “história” diferente… 
Naturalmente, esta bike não é assim 

tão boa trepadora, como seria de 
esperar. Aliás, é preciso estar em 
muito boa forma para conseguirmos 
subir ao topo do nosso monte 
preferido de treino dentro dos tempos 
a que estamos habituados… 

A contribuir para isso está o par de 
rodas da Reynolds, com 1.750 gramas 
cada uma. É verdade que uma escolha 
mais leve seria o indicado, talvez, mas 
assim ganhamos no conforto e na 
extração de potência da pedalada. E 
na estabilidade aos comandos. Valem 
a pena os segundos que se perdem, 
conferidos pelo peso acrescido 
dos aros/discos, para ganhar em 
adrenalina e velocidade nas descidas.

e a travar?
Incrível. Uma máquina que rola e 
desce a velocidades elevadas com 
eficácia tem depois de conseguir 
parar da forma que desejamos.  
Aqui, o sistema Shimano Dura-Ace 
SM-RT900 com discos de 140 mm 
cumpre a missão perfeitamente. Este 
sistema está no top dos componentes 
montados nesta SwiftCarbon, é certo, 
a par da… transmissão.                                           »
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mais baixa,  
mais veloz…

É o “cartão” de visita desta 
RaceVox: a geometria do 

quadro em carbono surge um 
pouco mais “rebaixada” do que 
seria de esperar, o que leva 
a que o centro de gravidade 
do ciclista fique um pouco 
mais baixo, naturalmente. 
Resultado: mais estabilidade, 
parece-nos, principalmente a 
descer e a velocidades mais 
elevadas. E isto traz mais 
controlo, naturalmente. 



Claro que sim: o sistema 
Shimano Di2 eletrónico não falha na 
suavidade e eficácia da transição 
de mudanças. Todos elementos 
estão completamente em sintonia, 
desviador frontal Dura-Ace Di2 RD-
R9150 ao traseiro RD-R9070 11x; do 
pedaleiro Dura-Ace FC-R9100 de 172,5 
mm (52x36t) à cassete CS-R9100 11-
28T; e sem esquecer que a bateria 

Para todos os desafios…
… desde que metam  speed! É por 
isso que os responsáveis da marca 

decidiram incluir este modelo na categoria 
all-rounder: dizem que esta RaceVox 
conjuga o melhor das outras gamas, 
cada uma destinada a um tipo de treino/
competição específicos. “A rapidez e 
qualidade de condução da famosa UltraVox. 
O conforto da Attack G2 com a rigidez 
e aerodinâmica da HyperVox”, referem. 
Confessamos que as sensações que nos 
ficaram apontam mais para a vertente 
aero… Contudo, esta é certamente uma 
bicicleta equilibrada, “atenta” ao pormenor 
e rápida. Muito rápida! 
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o Guiador 
e avanço 
em sistema 
inteGrado 
dão-nos mais 
controlo.

responde quando lhe damos “pedal”, 
que é previsível mesmo quando a 
velocidade aumenta, que proporciona 
conforto em voltas mais longas, 
que gera equilíbrio em todos os 
momentos, mesmo sabendo que não 
é uma trepadora de topo e que as 
rodas nos trazem mais estabilidade 
do que leveza. Numa expressão 
apenas: sempre “a fundo”. 

Shimano BT-DN110-A tem uma 
autonomia que nem sequer nos foi 
possível medir de tão extensa.

Por tudo isto, e sabendo até que 
nos vimos aflitos para atinar com a 
forma de ajuste da altura do selim 
(o sistema de fixação do espigão, 
através de parafuso sextavado, não 
é nada prático…), sente-se gozo 
total ao sentirmos que esta RaceVox 



o sistema 
shimano dura-
ace sm-rT900 com 
discos de 140 mm 
cumpre a missão 
perfeitamente.  

Ficha Técnica

Especificações  
resumidas:

» Quadro: SwiftCarbon  
Full Carbon Tuned  
Mitsubishi TR/MR/HR Layup. 
» Forqueta:  
SwiftCarbon Toray T800  
» Caixa de direção: FSA ACR 
» Guiador:  
Vision Metron 5D ACR 
» Fita de guiador:  
Fizik Microtex SL 
» Selim:  
Fizik Antares 5D Versus 
» Manípulos:  
Dura-Ace Di2 ST-R9170 
» Discos de travão: Dura-
Ace SM-RT900 140 mm 
» Desviador frontal:  
Dura-Ace Di2 RD-R9150 
» Desviador traseiro:  
Dura-Ace Di2 RD-R9070 11x          
» Pedaleiro:  Dura-Ace 
FC-R9100 172,5 mm 52x36t                       
» Cassete:  Dura-
Ace CS-R9100 11-28t                             
» Rodas:  Reynolds 
AR58 DB (1.750 gramas)                    
» Bateria:   
Shimano BT-DN110-A                                             
» Unidade de controlo:  
Shimano E7000                     
» Pneus:  
Hutchinson Fusion 5 
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SITE OFICIAL
SwIFTCArbOnPOrTugAL.COm

os vídeos da 
bike em ação!

YouTuBe
SWIFTCArBoN

YouTuBe
GorIDe.PT

https://swiftcarbon.com/pt/
https://swiftcarbon.com/pt/
https://swiftcarbon.com/pt/
https://bit.ly/GR01_SwiftCarbonRaceVox
https://www.youtube.com/channel/UCiVXTgamIkYJwymGaDNmSqw
https://www.youtube.com/channel/UC9Di9GIT9pkBi_yTgfj3heQ/videos


“Mais  
de 640 km 
ao longo  
de oito dias 
de etapas...!”
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rodas reynolds ar58 db
Com 1.750 gramas cada,  
é certo que não são as mais 
leves nesta gama. Mas dão 
mais estabilidade e ajudam  
a evitar a escalada de preço.

Geometria comum 
Este “traço” de quadro em carbono  

é comum a praticamente todos  
os modelos da marca.

2



travagem no ponto
Esta versão da 
Racevox Dura-Ace 

com travões de disco 
baseia-se em unidades de 
140 mm. Boas prestações. 

4

suavidade…
O desviador traseiro 
Di2 RD-R9070 de 11x 

é elemento mais eficaz  
do sistema eletrónico Di2.

3

sistema integrado
Acima da forqueta 
SwiftCarbon Toray 

T800 está um sistema 
único que integra a caixa 
de direção FSA ACR e o 
guiador Vision Metron 
5D ACR. Com fitas Fizik 
Microtex SL.

2

pedaleiro para  
a velocidade

Shimano Dura-Ace 
FC-R9100 172,5 mm 

com pedaleiro 52/36t.

1

borracha ‘decisiva’ 
Há compatibilidade 
alargada nas medidas, 

mas de origem vem  
um eficaz par de pneus 
Hutchinson Fusion 5. 

5

4

5

6

unidade de junção
Para ver o estado da 
bateria e ligação, além 

de permitir alterar os modos 
de mudança e auto ajuste.

6
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esde já sublinhamos que, por tudo o que 
traz e apesar de um ponto ou outro “me-
lhorável”, esta RaceVox não se revela 

cara. O preço é justo, até porque inclui transmis-
são eletrónica (e um upgrade às rodas pode ser 
necessária para quem é mais exigente…). O fee-
ling é fantástico e leva-nos a sentir o que sente 
um profissional do ciclismo quando mete força 
no pedal e todo o conjunto responde bem, com 
velocidade. Para subires com essa eficácia, con-
tudo, tens de estar em boa forma…! 

D

A nossa avaliação...

Pontos mais positivos:
» Inevitavelmente, a transmissão eletrónica 
Dura-Ace Di2 da shimano, que nos traz  
uma excelente autonomia e muita  
suavidade na troca de mudanças.
» O sistema de travagem é exímio. seguro  
e empolgante nas descidas mais técnicas. 
» A estética atrativa, moderna e que chama  
a atenção de quem sabe do que aqui se trata.
» A passagem interna dos cabos é sempre 
uma vantagem. esteticamente e ao nível  
da aerodinâmica.

Pontos a melhorar:
» O guiador e a respetiva coluna apresentam-
se num só sistema integrado, pelo  
que não há aqui hipótese de ajuste.  
Mas quase de certeza que ninguém  
se atreverá a querer diferente, certo?!
» Com estes aros e por ter discos,  
será que poderia ser (ainda) mais leve?

100 teSte  |  SwiftCarbon raCeVox Dura-aCe Di2 DiSC

todas  
as fotos!

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

https://www.goride.pt/swiftcarbon-racevox-dura-ace-di2-disc-em-teste
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pós umas boas voltas 
com o novo Polisport 
Trailer, temos a certe-
za que há quatro gran-
des tipos de utilização 

deste atrelado/carrinho. E todas elas 
igualmente práticas, simples, eficazes 
e até divertidas... Então comecemos 
pela mais diferenciadora e que não en-
volve a bicicleta: a Polisport chama-
-lhe Stroller, mas o que isto significa no 
fundo é que o Trailer, quando não está 
a ser usado com a bicicleta, é um ver-
dadeiro carrinho de empurrar, com uma 
pega própria para o efeito e uma série 
de componentes e/ou funcionalidades 
adequadas a esse propósito. Falamos 
de um pequena roda frontal rotativa que 
permite as viragens, do travão na parte 
de trás que imobiliza o carrinho e é fácil 
de acionar com o pé, da forma como o 

braço de prender à bike recolhe e fica 
“arrumado”, sem incomodar. Funciona. 
Conseguimos transportar o que e quem 
é suposto: uma ou duas crianças com 
idades entre os nove meses e os seis 
anos e ainda alguma carga no compar-
timento próprio na parte de trás. Num 
total de 41 kgs máximos, “pede” a marca 
(máximo de 5 kg de carga). 

 Contudo, é no formato de atrelado 
que o Polisport Trailer mais brilha, até 
porque mete à mistura a bicicleta, cla-
ro. E é mais do que certo que qualquer 
criança adora andar neste tipo de atre-
lado, seja por pura diversão ou por ne-
cessidade de transporte. E isto traz-nos 
aos outros três tipos de uso de que ain-
da não falámos, todos eles envolvendo o 
Polisport Trailer sob a forma de atrela-
do, naturalmente. Aqui, dá jeito termos 
algo deste género se formos fazer »  

A

Texto: Jorge D. Lopes 
Fotografia: GoRide Magazine

O trAnspOrte 
mOdernO

Um equipamento que é também um sinal dos 
tempos modernos. O novo Trailer da Polisport tem 

duas utilizações possíveis e ambas convencem.

Polisport Trailer
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nada irá correr mal com a criança 
no atrelado e em movimento. 

A fixação executa-se através do 
eixo da roda traseira, mas, com o 
aparecimento dos eixos passantes 
mais recentes, pode ser neces-
sário fazer ligeiras adaptações e 
encontrar outro ponto de fixação 
no quadro ou acessório por perto. 
Nada de especial, é quase sempre 
linear. Por outro lado, o Trailer é 
dobrável para facilitar a arrumação 

(as rodas também saem facilmente, 
bem como os outros componentes 
maiores), da mesma forma que to-
dos os revestimentos são à prova de 
água. O interior em borracha facilita 
a limpeza e o que não falta é espa-
ço. Cabem duas crianças à conta 
(altura máxima de 105 cm), os cintos 
de segurança são equivalentes aos 
de uma cadeira auto, há suspen-
são para absorver irregularidades 
do piso e existem compartimentos 
grandes e pequenos a prever que há 
sempre algo a transportar. 

sempre a abrir?
Devemos ter o bom senso de não 
pedalar mais depressa do que sen-
timos ser seguro para os passagei-
ros do Trailer, mas é certo que este 
não nos “puxa para trás” quando 
vamos aos comandos da bicicleta. 
As rodas de 20’’ rolam muito bem, 
são ótimas a transpor obstáculos 
como lancis de passeios e pedras, 
por exemplo, e a estrutura em aço 
e alumínio porta-se muito bem a »  

rápido  
e ‘fluido’

A velocidade 
m á x i m a 

anunciada é a le-
gal (25km/h), mas 
mais depressa  
que isso a fluidez  
e a segurança  
mantêm-se sem-
pre presentes. 

Bem desenhado

Nada foi deixado ao acaso no design e na ergono-
mia deste Polisport Trailer. A utilização é tão fácil 

quanto divertida (para eles!) e “leve” (para nós!).
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uma grande viagem de bicicleta e 
tivermos crianças destas idades 
como companhia. Como o nosso 
colega Rodrigo Viana Machado fez 
já inúmeras vezes por essa Europa 
fora (ver página 46!). Mais: num am-
biente (mais ou menos) urbano, um 
Trailer poder ser vital no dia a dia 
normal. Nas curtas movimentações 
pela cidade numa bike urbana, a 
criança pode seguir no atrelado em 
perfeita segurança e de modo a que 
não atrapalha em nada o compor-
tamento da bicicleta e do ciclista. 
Por fim, o uso mais descontraído, 
aquele que leva o pai ou a mãe a 
sairem ao fim de semana para uma 
volta de bicicleta em família. Aqui, a 
diversão sentida pela(s) criança(s) é 
interminável, acredite-se... Ou seja, 
nos tempos que correm, a compra 
de um Trailer é quase um investi-
mento, não?

atentos ao pormenores
A vasta experiência da marca na 
criação deste tipo de equipamentos 
nota-se à légua. Além de uma ins-
talação e montagem muito fácil e 
bem documentada (foi mais rápido 
do que estávamos à espera e ferra-
mentas necessárias só mesmo uma 
sextavada fornecida no pack...), to-
dos os pormenores foram pensados 
para simplificar. 

Exemplos? O modo como uma 
mola na extremidade do braço de 
fixação à bicicleta absorve tudo o 
que a bike tem de ultrapassar, in-
dependentemente do tipo de utili-
zação. Robustez e certeza de que 
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transmitir estabilidade. Isto dito 
também por quem andou no Trailer, 
entre gargalhadas e divertimento 
pleno. Velocidades recomendadas 
de até 16 km/hora e máximas de até 
25 km/hora, mas podemos “acele-
rar” mais um bocadinho, corre tudo 
às mil maravilhas.

Num tipo de utilização ou noutro, 
note-se que há o cuidado de garan-
tir a segurança dos mais pequenos, 
levando também carga ou não. E de 

garantir também o conforto peran-
te um dia de chuva, por exemplo, 
ou em terrenos mais acidentados. 
Todos os revestimentos resistem 
aos raios UV e aos dias de chuva, 
sendo muito rápido e simples abrir 
a secção principal do Trailer, ou 
simplesmente deixar fechadas as 
“camadas” de rede ou de plástico 
transparente. Em suma, tudo fun-
ciona bem. Pena não ser um pou-
quinho mais barato...   

HÁ GaraNtia 
De seGUraNÇa 
Dos peQUeNos 

passaGeiros 
QUe seGUeM 

No polisport 
trailer.

em modo stroller,  
o super carrinho!

Sem a bicicleta por perto, o 
Trailer é bastante fácil de em-

purrar, fruto da desenvoltura das 
rodas de 20’’. A pega está na altura 
certa, a pequena roda frontal rota-
tiva facilita as mudanças de direção 
e o travão na parte de trás em baixo 
faz com que o Trailer fique parado 
sempre que é necessário.
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Ficha técnica

Especificações  
resumidas: 

» Estrutura geral dobrável 
para facilitar a arrumação. 
» Standards EN 1598 e EN 1888. 
» Para crianças dos nove 
meses aos seis anos. 
» Lotação de até  
duas crianças + carga 
(máximo de 41 kg no total). 
» Velocidade recomendada 
de até 16 km/hora. 
» Velocidade máxima  
de até 25 km/hora. 
» Peso de 16,5 kg. 
» Dois cintos de segurança 
de cinco pontos de aperto. 
» Compatível com rodas 
traseiras QR de 9 mm  
e eixos sólidos até 10 mm. 
» Rodas e pneus de 20’’. 
» Preço: 399 euros.

VISITA O SITE OFICIAL
POLISPORT.COM/PT

laterais 
transparentes
Para garantir  
a visibilidade  
dos passageiros.

1

2

Refletores vários
Dois em cada roda  
e vários nas partes 
da frente e traseira 
do Trailer.

Dimensões e peso
São 16,5 kg (que mal se sentem...) 
e medidas de 940 x 935 x 775 mm 

quando pronto a rolar!

Bandeira  
de sinalização
Essencial no modo 
Trailer, desnecessário 
quando usado no 
modo Stroller. Ou seja, 
nesta imagem não se-
ria preciso ter a ban-
deira colocada.

https://bit.ly/Polisport_atrelado


rodas grandes  
garantem fluidez

Importante para acompa-
nhar a velocidade da bike: 

rodas e pneus de 20 polegadas 
(câmara ar 1,75 mm).

pega especial para 
empurrar o Trailer

Em modo Stroller, esta 
pega está para cima, 

como surge nesta imagem; em 
modo Trailer, a pega é rebat-
ida e fica fixa, sem incomodar 
de forma alguma a utilização 
como atrelado de bicicleta.

Fixação na bicicleta 
envolve cuidado...

A extremidade do braço 
integra uma peça que 

deve ser atravessado pelo 
eixo da roda de trás da bici-
cleta. Mas atenção: caso o eixo 
não seja compatível pode ser 
necessário encontrar outra 
forma de fixação. Mas é sem-
pre bastante fácil de instalar. 

Braço robusto  
e com mola 

Na extremidade do braço 
em metal robusto está 

uma mola que lida perfeita-
mente com qualquer oscilação 
face ao que a bicicleta sente. 
Em modo stroller, o braço 
recolhe para debaixo do Trailer 
para facilitar a utilização.

Resistente à chuva  
e com capa frontal

Todo o revestimento é à 
prova de água e a capa da 

parte da frente, além de incluir 
uma camada tipo rede e outra 
transparente, é “enrolável”.

3

4

5

4

3

2

1

5



108 teste  |  polisport trailer

Os vídeos do 
polisport trailer!

nO YOUtUBe
pOLIspOrt

todas  
as fotos!

Em GoRide.pt! 
Vê todas as fotos que 
registámos nas nos-
sas voltas com este 
Polisport Trailer.

nO YOUtUBe
GOrIde.pt

https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.youtube.com/watch?v=ZZOuIHAUrRg
https://www.youtube.com/channel/UC9Di9GIT9pkBi_yTgfj3heQ/videos
https://www.goride.pt/novo-polisport-trailer-em-teste
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uma altura em que andar de bicicleta é mais 
do que uma moda e passa a ser um meio de 
transporte mais do que nunca, este é um re-

curso que se pode revelar precioso no dia a dia dos 
pais mais atarefados, até porque permite transpor-
tar também variados objetos e carga doméstica. Em 
modo Trailer, além de ser útil é também uma fonte 
de diversão para os mais novos. Sempre com esta-
bilidade e segurança nas sensações transmitidas 
e com facilidade de manuseio, montagem e arru-
mação em casa. Em modo Stroller, é igualmente 
prático, sendo que o kit composto pela pega e pela 
roda rotativa removíveis tornam a utilização muito 
linear. E nem será preciso fazer muita força a em-
purrar, já que as rodas de 20’’ são uma mais-valia. 

n

A nossa avaliação...

pontos mais positivos:
» A faceta “2 em 1” de um tipo de equipa-
mento que tende a ser tão prático  
e útil como divertido para os pequenos  
passageiros. A atenção aos pormenores.
» As rodas de 20’’ facilitam bastante  
a deslocação em qualquer um dos modos.

pontos a melhorar:
» Os eixos das rodas de trás de algumas 
bicicletas podem não ser compatíveis  
“à primeira” com a peça de fixação  
do Trailer. Mas um eixo em específico  
ou uma adaptação resolvem o problema.

polisport trailer  |  teste



Rider e texto: Jorge D. Lopes
Fotografia: GoRide Magazine

destreza polivalente
A Canyon tem razão ao afirmar que esta é uma elétrica  

“faz tudo” e bastante “engenhosa”. Vejamos como  
se comporta tanto em distâncias longas como no dia a dia urbano. 

Uma coisa é certa: as subidas são todas dela...

Canyon Pathlite:ON 8.0 

Canyon Pathlite:ON 8.0

Roda 
29’’

Peso 
27 kg

Preço 
€ 4.099

Modalidade 
E-Trekking

teste
Canyon 

Pathlite:on 8.0



ra nada melhor do 
que ir direto ao as-
sunto: esta Canyon 
Pathlite:ON 8.0 é 
um verdadeiro “tan-

que”! Primeiro, porque está cheia 
de pormenores saídos da cabeça 
dos engenheiros da marca, que nos 
facilitam imenso a vida sobre estas 
duas rodas. Mas em que momentos 
precisamos de uma bike com este 
tipo de características? Fácil: para 
nos deslocarmos rapidamente na 
cidade, ao bom estilo das urbanas 
elétricas que tanto estão na moda 
em todo o mundo; e para fazer algo 
fantástico, que é percorrer exten-
sos trilhos em viagens de bicicleta 
sozinhos ou com companhia, car-
regados até “às orelhas”, passamos 
a expressão. O chamado trekking 
aplicado às bikes; neste caso, e-
-trekking. Foi para isso mesmo que 
este modelo foi criado. E muito bem 
criado, diga-se de passagem.  

aDn de Btt 
Exatamente. Apesar de pesar uns 
bons 27 kgs (muito por culpa das 
baterias, mas não só), o que até é 
um peso normal neste segmento, 
a Pathlite:ON 8.0 conta com uma 

seleção de componentes típica de 
uma bicicleta de montanha de mé-
dia gama. Falamos da suspensão 
Suntour com 100 mm de curso (ver 
caixa), do conjunto de transmissão 
Shimano composto por manetes e 
cassete SLX M7000 (11-42t) de 11x, 
desviador Deore XT M8000 SGS e 
pedaleiro FSA Gen4 Spider Boost 
de 42t, e do sistema de travões Shi-
mano MT500, uma escolha muito 
boa tendo em conta o peso da bike. 
Eficazes, numa palavra.

Para acompanhar o sistema elé-
trico que equipa esta Canyon (já lá 
vamos...), todos estes componen-
tes estão em bom plano e tornam o 

Bike para 
e-trekking

Leia-se: 
extensas 

viagens em 
percursos que 
incluem trilhos 
e partes com 
piso irregular, 
estradões e am-
bientes ao bom 
estilo do BTT.

Suspensão com 
curso de 100 mm

Nas viagens nos trilhos, 
a suspensão frontal 

Suntour XCR segue desblo-
queada, absorvendo bem as 
irregularidades do terreno. 
Já em ambientes urbanos, 
bloqueada, dá-nos mais ve-
locidade e agilidade.

uso desta bike muito prático e con-
veniente ao longo de tiradas mais 
longas. O quadro, esse, é de alumí-
nio para garantir robustez quando 
instalada bagagem em boa quanti-
dade e, com uma geometria muito 
“recta”, permite-nos andar bastan-
te direitos e confortáveis, o que se 
deseja em viagens de bike maiores. 
Durante os nossos testes, fazer 
cerca de 200 kms dos Caminhos do 
Tejo (nem sempre seguidos e em 
diferentes horários) permitiu con-
ferir isto e também vários outros 
pormenores “deliciosos”: quando 
o “lusco-fusco” chega, as luzes Su-
pernova da Canyon cumprem bem a 

o
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sua missão (há sempre uma reser-
va de energia na bateria para este 
kit de iluminação de 235 lúmenes 
atrás e 550 à frente); o suporte tra-
seiro Ortlieb QL3.1 é uma excelente 
solução para transporte de carga, 
pois permite instalar facilmente 

alforges (até 25 kg) e integra-se 
perfeitamente com o guarda lamas 
EP1043-01 Canyon Rack; o guiador 
e avanço integrados que transpi-
ram segurança; as rodas de 29’’ 
Alexrims MD25 trabalham muito 
bem com os pneus Schwalbe G-One 

Allround largos, com 57 mm, robus-
tos a avançar nos trilhos; e até está 
presente um descanso para manter 
a bicicleta “em pé”. Assim, é muito 
bom pedalar com esta elétrica; é 
muito bom “papar” kms em terra ba-
tida; e é muito bom senti-la a “gal-
gar” metros nas subidas. Por causa 
do sistema elétrico, claro, que lhe 
dá peso extra – mas que lhe dá um 
boost incrível! – e que vem a seguir.

Boost de até 300%! 
É preciso, sim senhor. Sim, sa-
bemos que é uma elétrica, logo é 
pesada (à partida, já as há bem le-
ves...). Mas também sabemos que 
boa parte do peso vem das bate-
rias Powertube e Powerpack 500 
da Bosch (ver caixas) e do motor: o 
Bosch Performance Line CX (Gen4) 
que se conhece de outras “andan-
ças”. E de um ou outro elemento. 
Mas o que o motor traz de dinâmica 
compensa cada grama, com 75 Nm 
de torque que se sente muito bem 
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Powertube 500  
+ Powerpack 500

Ou seja, duas unidades 
de bateria (uma inter-

na, outra externa) que to-
talizam 1.000 Wh! O melhor 
registo de autonomia que 
conseguimos foi de 147 km, 
sendo que em metade de-
les tivemos o modo Turbo 
ativo. Num percurso essen-
cialmente rolante em dois 
terços e com subidas no 
outro terço. Boa marca!



os vídeos da 
bike em ação!

Recarregar!

Tanto a bateria inte-
grada Bosch Power-

tube 500 (que pesa 2,6 kg) 
como a Powerpack 500 são 
removíveis recorrendo à 
mesma chave, o que facilita 
o momento de armazenar e 
recarregar as unidades em 
causa. Mas há forma de re-
carregar a unidade interna 
através de uma ficha inte-
grada no quadro. E ambas es-
tão bem presas ao quadro, a 
pensar nos pisos irregulares. 

em cada subida. Parte das nossas 
voltas foi na companhia de bikes 
de gravel: em recta, muitas vezes, 
chegando ao limite dos 25 km/hora, 
era hora de ter de dar ao pedal para 
acompanhá-las em esforço; mas 
chegada qualquer subida, o modo 
Turbo dá-nos um boost fantástico 
de até 300% sobre a força da nossa 
pedalada. Na unidade de controlo 
vemos a velocidade, a autonomia 
restante e podemos selecionar 
qualquer um dos modos disponíveis 
neste sistema da Bosch. Do Turbo 
já falámos, mas depois há o Eco, 
que maximiza a energia disponível 
(até 55% de assistência à pedala-
da); o Sport (até 200%), também 
como um bom kick; e o Tour, que 
nos ajuda até 120%. É gerir em fun-
ção de cada momento e da energia 
que ainda temos nas baterias. Mas 
também é certo que a tentação de 
andarmos sempre no modo Sport 
é bastante grande! E com especial 
atenção ainda ao modo eMTB, que 

acaba por ser bastante eficaz a “ler” 
o terreno, a velocidade selecionada 
na transmissão e a força que im-
primimos no pedal. Tudo se ajusta 
automaticamente...

Uma boa surpresa, no fundo. Mes-
mo não sendo uma perfeição, é uma 
elétrica que serve bem as necessi-
dades de um uso urbano, ao mesmo 
tempo que apresenta uma robustez 
acima da média para a sua verda-
deira vocação, que é o e-trekking. 
Levar tudo e mais alguma coisa na 
Canyon Pathlite:ON 8.0 ao longo de 
centenas de kms será sempre uma 
aventura engraçada. E que sairá 
sempre facilitada. Sucesso.  

no YoUtUBe
CanYon
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no YoUtUBe
Goride.pt

aS RoDaS 29’’ alexRimS mD25 
tRaBalham Bem Com unS PneuS 

Schwalbe G-One allrOund, 
laRgoS e RoBuStoS noS tRilhoS.

https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.specialized.com/pt/pt/shop/Bikes/Turbo-E-Bikes/E-Mountain-Bikes/Turbo-Levo/c/eTurboLevo
https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.youtube.com/channel/UC9Di9GIT9pkBi_yTgfj3heQ/videos
https://www.youtube.com/c/CanyonBicycles/search?query=pathlite%3Aon


iluminação  
Supernova

São as novas luzes LED 
da Canyon: a Mini 2 Pro 

High Beam à frente e a Univer-
sal Fender Tail Light atrás. Ex-
celente desempenho.

4

Sistema de direção 
integrado

O Canyon CP16 Cockpit tem 
numa peça única o guiador 

(adequado ao estilo) e o avanço, 
acima da coluna de direção.

3

motorização  
adequada?

O motor Bosch Perfor-
mance Line CX (Gen4) 

revela-se mais do que sufi-
ciente para o tipo de utilizações 
a que esta Canyon Pathlite:ON 
8.0 se destina.

2

Velocidade, modos 
e botão das luzes

Do lado esquerdo do guia-
dor, esta unidade de con-

trolo com ecrã permite alternar 
entre os modos de condução, 
ver a velocidade instantânea e 
os índices de bateria. Com bo-
tão para ligar as luzes.

1

Para travar 
eficazmente...

Os eficazes travões 
Shimano MT500 contam  

com os robustos discos  
Shimano RT54 de 180 mm.

5

1

2

3

transmissão  
como numa Btt

Shimano SLX M7000 11-42t 
de 11x na cassete e Deore 

XT M8000 SGS no desviador. No 
pedaleiro, prato FSA Gen4 Spi-
der Boost de 42t.

6
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5

transporte de carga
Existe a grade traseira, que permite 

a instalação de alforges.  
O “descanso” também é novidade.

Quadro em alumínio
O Canyon CP16 Cockpit tem numa  
peça única o guiador (com hastes)  
e o avanço, acima da coluna de direção.



impossível não gostar de assumir os co-
mandos desta Canyon Pathlite:ON 8.0, 
seja na cidade, seja ao longo de um longo 

percurso nos trilhos e estradões. Principalmente 
pela força que o motor pode acrescentar a toda 
a viagem. Desde que não falte a bateria, já que 
são 27 kgs de bicicleta que teremos de “empur-
rar” a pedal caso falte a assistência elétrica. De 
resto, os pormenores fazem a diferença, desde o 
modo como podemos instalar o sistema de carga 
à geometria do quadro, que até permite alojar 
dois bidões. A seleção de componentes, por sua 
vez, está em bom nível e faz com que sintamos 
que estamos a levar uma BTT trilho fora. Ágil, de 
certa forma, e eficaz no que se propõe. 

É

A nossa avaliação...

Pontos mais positivos:
» A ajuda do motor a todos os níveis.
» A geometria do quadro, que nos leva  
a andar direitos o tempo todo. Conforto.
» A agilidade de todo o conjunto.
» A autonomia proporcionada pelo total  
das duas baterias fornecidas no pack.

Pontos a melhorar:
» Peso. Uma elétrica deste género será 
sempre pesada, mas usar este modelo 
na cidade e ter de carregá-la para um  
1º andar, por exemplo, será complicado.  
» O barulho causado pelo “descanso”!
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todas  
as fotos!

Em GoRide.pt! 
Vê todas as fotos que 
registámos nas voltas 
com esta Canyon 
Pathlite:ON 8.0.

https://www.goride.pt/canyon-pathliteon-8-0-em-teste


Ficha Técnica

Especificações  
resumidas: 

» Quadro: Canyon 
Pathlite:ON em alumínio (ta-
manho do eixo: 12 x 148 mm; 
40 mm para pé de apoio). 
» Suspensão frontal:  
SR Suntour XCR34 Air. 
» Motor: Bosch Perfor-
mance Line CX (Gen4). 
» Baterias:  
Bosch PowerTube 500  
Wh e PowerPack 500 Wh. 
» Desviador: Shimano  
Deore XT M8000 SGS 11x. 
» Manetes: SLX M7000 11x. 
» Travões: Shimano MT500. 
» Pedaleiro: FSA Gen4 
Spider Boost 42T. 
» Cassete: Shimano SLX 
M7000 11-42 11x. 
» Rodas: Alexrims MD25 | 
Shimano MT400. 
» Pneus: Schwalbe G-One 
Allround 57 mm. 
» Selim: Fizik Essenza.

SITE OFICIAL
CANYON.COM/PT-PT

uma bike 
elétrica para 
trekking que 
serve bem as 

necessidades 
de um uso 

urbano.

https://www.3t.bike/en/
https://bit.ly/GR01_CanyonPathliteON


aventura
hans rey: 

trans  
hong kong



Riders principais: Hans Rey e Martin Maes 
Texto : Carmen Freeman-Rey 

Fotos: Carmen Freeman-Rey e Bill Freeman

Uma aventUra
de Btt a orIente!

A segunda aventura deste lendário veterano em exclusivo  
para a GoRide Magazine leva-nos a um sítio  
pouco provável: Hong Kong. Mas será que dá  

para andar de bike por lá? Hans Rey responde.  

Trans Hong Kong
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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

ong Kong é um lugar de 
muitas faces, uma aglo-
meração que é muito 
mais do que a ilha de 
onde deriva o seu famo-

so nome. Há massas habitacionais em 
expansão, a maioria apontando alto em 
direção ao céu em contraste com as 
ilhas periféricas que, regra geral, ofe-
recem um estilo de vida mais pacífico. 
Uma cidade repleta de opostos.

Esta história foca-se na Trans Hong 
Kong, a terceira de uma série de filmes 
que captam Hans Rey a explorar tanto o 
ambiente natural como urbano de cida-
des icónicas do mundo numa BTT. Há 
poucos sítios tão imediatamente reco-
nhecíveis como Hong Kong, com o seu 
horizonte recortado por edifícios mono-
líticos, montanhas verdes e ilhas. Alguns 
dirão o mesmo sobre Hans, após mais de 
30 anos como pro extreme MTB rider, um 
dos pioneiros do freeride, aventureiro, 
cujos primeiros filmes pautaram o cami-
nho para a atual geração YouTube.

Após meses de planeamento, a nossa 
equipa internacional aterrou finalmente 
em Hong Kong. Media, amigos e família 

SITE OFICIAL
HANS REYS

YOUTUBE OFICIAL
HANS REY

H

questionaram-nos sobre a potencial 
loucura de aqui vir nesta altura para 
realizar um filme e uma reportagem 
fotográfica. Novembro de 2019 tes-
temunhou um apogeu de discórdia 
no clima social, algo que se vinha a 
desenvolver desde o verão. Cancelar 
os nossos planos não era uma opção, 
pois todo aquele planeamento seria 
desperdiçado e demasiadas pessoas 
ficariam desapontadas. Consciencia-
lizámo-nos de que poderia haver blo-
queios ao longo do caminho e de que 
deveríamos ser flexíveis e adaptáveis 
a alterar o nosso calendário instan-
taneamente se e quando os eventos 
progredissem.

ansioso para pedalar
Voar para o novo aeroporto interna-
cional Chek Lap Kok, situado numa 
pequena ilha criada pelo Homem e li-
gada à ilha de Lantau, não foi tão dra-
mático quanto aterrar no infame Kai 
Tak de antigamente. E o primeiro dia 
foi recebido com um enérgico Hans, 
desejoso de se montar na bike após 
uma viagem tão longa e de rolar pelo »   
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https://www.goride.pt/diabos-na-tasmania-uma-aventura-de-hans-rey/
https://hansrey.com/
https://www.youtube.com/channel/UCsHBEo42hWRaPOW5YEqwtHg
https://www.youtube.com/channel/UCsHBEo42hWRaPOW5YEqwtHg
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os

 épico trilho Tin Man, situado na re-
gião dos Novos Territórios. Há ainda 
vastas áreas de Hong Kong que não 
foram urbanizadas e que são preser-
vadas como parques campestres.

entre 7,5 milhões...
Há 7,5 milhões de pessoas a viver em 
Hong Kong e 50% destas reside nos 
Novos Territórios. Hans percorreu 
alguns dos trilhos que esta região 
tem para oferecer, o primeiro sendo 
o Tai Mo Shan, cujo pico atinge os 957 
metros. Hans juntou-se a Tiger, que 
cresceu a ver os seus vídeos. Este 
compete a nível local e gere uma loja 
de reparação de bicicletas a partir 
do seu apartamento. Em conjunto 
cruzaram a rede de trilhos para BTT 
e outros para uso duplo. De Tai Mo 
Shan seguiram para norte, rumando 
depois para oeste através dos Novos 
Territórios e chegando perto da Chi-
na pelo trilho Ho Pui Contour.

A rota foi super divertida, não de-
masiado técnica e íngreme, o que 
prova que é adequada a todos os 

tipos de riders. Rolaram durante 
kms por entre a vegetação subtropi-
cal, rodeados por plantas de aspeto 
exótico, bosques de bambu, riachos 
e quedas de água. Hans e Tiger con-
tinuaram rumo à costa oeste, termi-
nando a sua rota em Tin Fu Tsai, “Tin 
Man”, ou como os locais lhe chamam 
“Yuen Long Tsai”. Descobrimos que 
existe um mundo de BTT em Hong 
Kong e que este é possivelmente 
o trilho mais popular, com mais de 
1.400 metros de desnível num per-
curso fluido cheio de terra e rochas.

Com um dos melhores!
Ao segundo dia, Hans juntou-se a 
Martin Maes, um dos melhores bi-
kers de enduro e downhill do mundo, 
oriundo da Bélgica. A volta começa-
ria com um passeio naquela que é 
uma das paisagens mais espetacu-
lares de Hong Kong, o Suicide Cliff. 
No topo temos uma vista de 360º que 
abrange Tai Mo Shan, Porto Victoria, 
Kowloon, as ilhas de Hong Kong e 
Lantau, e Shenzhen (China).

Esse local não se chama Suicide 
Cliff porque as pessoas saltam para 
a morte, mas sim porque caem pela 
inexperiência; escalá-lo é conside-
rado suicídio. Parte do trilho não 
só é tapado por vegetação, como 
as plantas tropicais criam uma co-
bertura de folhas, proporcionando 
abrigo temporário do sol. Esta subi-
da não pode ser pedalada; ao invés »  



disso, é uma escalada vertical exte-
nuante e traiçoeira por um trilho es-
treito até chegar ao ponto onde era 
possível montar no selim da bicicleta 
e pedalar de novo.

Pelo caminho cruzámo-nos com 
diversos caminhantes, locais e turis-
tas, mas ninguém louco o suficiente 
para ir de bicicleta, pelo que ficaram 
bastante intrigados quando viram 

Hans e Martin a pedalar pelo cume 
rochoso e extremamente técnico, 
passando pelas torres de rádio de 
Kowloon Peak e a desafiar a morte 
encosta abaixo até ao Suicide Cli-
ff. Hans montava a sua GT Force e 
Martin usou uma GT Sensor. Quando 
chegámos ao último pico e olhámos 
para baixo para o Suicide Cliff, todos 
sentimos um impulso de adrenalina 
e ficámos sem palavras. 

De ficar sem fôlego
Esta rocha que se projeta tão dra-
maticamente e que é alcançada de 
forma tão precária através de trilhos 
estreitos, repleto de pedras soltas, é 
possivelmente o hotspot número um 
em Hong Kong para quem é obceca-
do em tirar selfies. É impressionante 
a quantidade de millennials empo-
leirados na berma a tirar fotos de si 
próprios, vezes e vezes sem conta. 
Deste ponto de vista é possível ter 
uma perspetiva mais ampla da diver-
sidade de Hong Kong, os arranha-
-céus amontoados uns nos outros, 

o trânsito congestionado a circular 
como formigas mais abaixo, o porto 
com navios de carga e iates, além 
de guindastes e contentores em-
pilhados. Mas também a bela vege-
tação das ilhas espalhadas perante 
nós, como esmeraldas no mar.

O sol nasceu no terceiro dia e era 
tempo para desfrutar da vida na 
ilha. Seguimos para Lantau, a su-
doeste de Hong Kong e ligado ao 
continente por uma ponte. Lantau 
é a casa da Disneyland Hong Kong, 
do (mais ou menos) novo aeroporto 
internacional, das gôndolas Ngong 
Ping 360 e de Tian Tan, um dos 
maiores budas de bronze do mundo. 
Aqui existem também alguns dos 
melhores trilhos, construídos em 
colaboração com a IMBA e sob su-
pervisão da HM da DirTraction e ou-
tras associações locais. Os trilhos 
são extensos, cobrindo uma distân-
cia considerável e cruzando a ilha. 
Há um novo bike park com uma pis-
ta de asfalto. O destaque do dia fo-
ram os 18 km do trilho Chi Ma Wan, »  



‘aventurámo-nos pelas ruas 
íngremes até ao famoso 
victoria peak, o lar de alguns 
dos imóveis mais valiosos  
e exclusivos do mundo.’



Mais fotos 
e vídeos!

Em GoRide.pt! 
Há mais fotografias do 
Trans Hong Kong. Clica/
toca aqui para veres 
também os vídeos. 
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 que foi recentemente expandido.
É um prazer ver o Martin Maes na 

bicicleta, tem um estilo que flutua 
e desliza pelos trilhos, sempre tão à 
vontade e fluido na bike. Martin tem 
uma dose séria de talento. Conta 
com vitórias EWS, além do primei-
ro lugar na Taça do Mundo DH e a 
segunda posição no Campeonato 
do Mundo de DH para bicicletas GT. 
Martin já alcançou tanto e ainda é 
tão jovem, que sabemos que as suas 
múltiplas habilidades o levarão ainda 
mais longe nos circuitos mundiais. 
Se quiseres andar de BTT em Hong 
Kong, Lantau é um sítio obrigatório. 

selva urbana
Outro amanhecer e um novo dia, 
desta vez para explorar a selva urba-
na e alguma natureza de Hong Kong, 
com antecipação de ver outra mega 
paisagem. Encontrámo-nos com 
Nick Dover, o nosso fixer britânico, 
ao lado da estátua do Bruce Lee na 
Avenue of Stars. Atravessámos Ko-
wloon até ao distrito Central, ilha de 
Hong Kong, no famoso Star Ferry; 
esta é uma maneira alternativa e icó-
nica de viajar, e faz parte da história 
e identidade deste local. Deixámos a 
ilha enquanto cruzámos o Porto Vic-
toria, cada vez mais perto dos altos e 
imponentes edifícios que vimos ilu-
minados antes.

Após o desembarque, aventurá-
mo-nos pelas ruas íngremes até ao 
famoso Victoria Peak, que se des-
taca pelos seus majestosos 1.800 
metros de altitude. O Peak é o lar de 
alguns dos imóveis mais valiosos e 
exclusivos do mundo, é mais fresco 
no seu topo, muito privado e as vis-
tas para o Distrito Central de Hong 
Kong e Kowloon são espetacula-
res, com os seus edifícios icónicos 
como os bancos da China, HSBC e o 
International Commerce Center. As 
águas do porto expandiam-se diante 
de nós, as ilhas distantes surgiam vi-
vamente no mar azul. Esta montanha 
é incrivelmente íngreme e uma selva 
de arbustos. Muitos acedem ao Peak 
através do funicular que lá existe 
desde o final do século XIX e que 
recebe cerca de 11.000 pessoas por 
dia. Para Hans e Martin não restou »  

no YoUtUBe
HanS reY

https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.youtube.com/watch?v=-h6iwumtei8
https://www.goride.pt/hans-rey-em-trans-hong-kong
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alternativa senão percorrer a estra-
da de volta à cidade, galgando mais 
algumas escadas pelo caminho. 
Seguimos em direção a Hollywood 
Road e Soho via outro mercado de 
rua, este especializado em comida, 
todo o tipo de mariscos e peixes, 
vegetais e as mais coloridas frutas 
exóticas imagináveis. 

no último dia... 
O nosso último dia não poderia ter 
sido mais diferente do anterior, 
apanhando o metro para Aberdeen 
Harbour e contratando um pescador 
local para nos levar numa sampana 
através do Lamma Channel para a 
etapa final da Trans Hong Kong. Foi 
agitado, chegámos a um ancoradou-
ro de um enorme navio de carga e 
confiámos que o nosso capitão sa-
bia exatamente o que estava a fazer.

Chegados a Pichic Bay era já evi-
dente que este lugar era diferente. 
Havia casas e cafés coloridos ao 
longo das águas cor de esmeralda, 
complementados por pontões e pe-
quenos barcos de pesca. Esta ilha é 
livre de carros e as únicas formas de 
locomoção são através de bicicletas 
ou a pé. Ao desembarcar, Hans e Mar-
tin foram recebidos por Andy, um ha-
bitante de Lamma, que seria o seu »  

‘Uma vez fora 
da paisagem 
de selva, os 
trilhos levaM-
nos para vistas 
deslUmbrantes 
de ágUas 
Cristalinas, Com 
passagem por 
algUmas aldeias, 
a maioria delas 
Compostas por 
Um pUnhado de 
Casas apenas.’



guia durante o dia.
Os trilhos de BTT em Lamma não 

são tão bem cuidados ou profissio-
nalmente construídos como os de 
Tin Man ou Lantau, mas foram ca-
rinhosamente criados por um en-
tusiasta grupo de dirt riders. Esse 
grupo trabalhou com o que é natural 
dessa região, dominaram a natureza 
e construíram alguns trilhos que po-
dem ser desfrutados tanto por quem 
lá mora como por quem faz um es-
forço por cruzar as águas.

realidades de contraste
Os trilhos serpenteiam pela ilha, por 
vezes cruzando caminhos pedes-
tres. Uma vez fora da paisagem de 
selva, levam-nos para vistas des-
lumbrantes de águas cristalinas, 
com passagem por algumas aldeias, 
a maioria constituída por punhado 
de casas. Hans e Martin até ganha-
ram companhia ao longo do trajeto: 
muitos locais ficaram empolgados 
por andar de bicicleta com estes 
“prós” enquanto rolavam em direção 

a Sha Po Old Village. A luz estava a 
desaparecer quando um barco en-
trou no porto do ferry, várias pesso-
as em fato de negócios desembar-
caram, pegaram nas suas bicicletas 
e pedalaram para casa. Foi uma vi-
são incongruente, com todos esses 
trabalhadores a pedalar em massa 
ao invés de conduzir carros de luxo. 
Esta ilha é muito popular entre os 
expatriados, muito descontraída 
com uma vibe hippie, pacífica e livre 
do caos de milhões de carros. Com 
um serviço regular de barco e uma 
viagem de 20 minutos, isto torna a 
deslocação muito apelativa. Foi do 
outro lado da ilha que apanhámos o 
ferry de volta à ilha de Hong Kong, 
deixando para trás este pequeno e 
tranquilo paraíso. Mas antes apro-
veitámos para beber uma cerveja, 
comemorar outra grande Trans Ur-
ban Adventure e assistir a um sol la-
ranja e preguiçoso a descer no hori-
zonte antes de mergulhar no mar do 
sul da China e de o astro nos deixar 
com um brilho dourado. 

2019, ano de protes-
tos em hong Kong!

Seria estranho escrever 
uma história sobre uma via-

gem a Hong Kong em novembro 
de 2019 e não mencionar os pro-
testos. Estivemos no meio dos 
tumultos, a dada altura ficámos 
na linha da frente, e podemos 
confirmar que foi intimidante 
ver a polícia de choque armada 
e de escudo, a segurar uma li-
nha ou a marchar em formação 
enquanto os protestantes gri-
tavam e cantavam em plenos 
pulmões. Por mais surreal que 
este cenário fosse, algo retirado 
de um filme de Ridley Scott, não 
foi fantasia, foi real e chocante. 
Enquanto continuávamos, vi-
mos vidros partidos, evidência 
de montras de lojas partidas, e 
ouvimos o som implacável das 
sirenes durante a noite.



 
Texto: Nuno Margaça e Jorge D. Lopes 

Fotografia: GoRide Magazine

a ‘Borracha’ 
certa!

A melhor forma de saber se um pneu para XC é 
bom, é experimentá-lo, certo? Foi o que fizemos 
durante semanas com nove modelos diferentes. 

E mostramos-te agora como se comportam!

9 pneus de BTT e XC em teste

teste
pneus btt 
roda 29’’ - 

teste de grupo
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Vê o vídeo dos pneus 
em ação neste teste!

No YoUtUBe
GorIDe.Pt

https://www.youtube.com/watch?v=v8bdA-HtU6s


equipamento 
utilizado!

A bike que usámos 
foi uma hardtail em 

carbono baseada num 
quadro Focus Raven, 
com suspensão dianteira 
RockShox Sid World Cup, 
pedaleiro 34t, desviador 
e cassete Shimano XTR 
11-46t e 11x. As rodas que 
acolheram todos estes 
pneus foram as Shimano 
XTR WH-9000 622-20.
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Uma primeira 
conclUsão:  
os pneUs de BTT 
Têm sofrido 
Uma evolUção 
monUmenTal 
nos úlTimos 
Tempos...



de pressão (2.0 Bar à frente, 2.2 
Bar atrás). Foi também registada a 
medida da zona de contacto do rasto.

evolução constante
Uma primeira conclusão: os pneus 
de BTT têm sofrido uma evolução 
monumental nos últimos tempos. 
Estão com um desempenho 
irrepreensível, dado que são cada 
vem mais leves e mostram uma 
aderência em condições extremas 
acima do comum. Também são bem 
mais resistentes a furos. Mas… como 
pode um pneu resistir melhor a estes 
contratempos se pesa apenas 700 
gramas e até menos? Pode estar mais 
resistente a furos e cortes? Simples: 
a evolução dos materiais, os novos 
métodos de fabrico com sobreposição 
de cintas e fibras, conferem-lhe mais 
resistência nos pontos de contacto. 
Assim, devemos dizer que todos os 
pneus experimentados tiveram um 
comportamento fenomenal. Ficámos 
surpreendidos pela positiva com 
cada um deles. Logo, é nos pequenos 
detalhes que poderemos sublinhar as 
principais diferenças entre as marcas 
e os modelos presentes. E há quatro 
fatores que contam bastante:

» rasto (ou piso)
Com o piso do pneu poderemos 
desde logo realizar uma primeira 
eliminatória: se nas nossas voltas 
mais comuns gostamos de subir ou 
descer trilhos com muita pedra solta 
(ou presa em forma disforme) e com 
eventuais zonas com lama, devemos 
optar por um pneu com um cardado 
mais alto e com tacos mais sobre o 
ombro do pneu. Por outro lado, se as 
nossas voltas são grandes distâncias 
em estradões de terra compacta, 
hipotéticas incursões em terrenos 
arenosos e caminhos com escassa 
pedra, será melhor optar por pneus 
que apresentam um piso, com tacos 
mais curtos e colocados de uma 
forma homogénea e simétrica.

» peso 
O peso do pneu também tem uma 
palavra a dizer, especialmente 
quando o ciclista que o usa entra 
frequentemente em competições. 

Aqui, todas os gramas contam e uma 
diferença de 150 gramas acaba por 
complementar a nossa performance 
ao fim de uma centena de kms, em 
teoria. Se os percursos incluírem 
muitas subidas, isto pode tornar-se 
ainda mais decisivo.

» Aspeto visual
Todos nós que gostamos de 
bicicletas e de pedalar acabamos por 
ter bastante orgulho na bicicleta que 
temos, certo? E um pneu que salte 
à vista pelo seu bom aspeto visual 
enche sempre mais o olho de todos. 
Assim, um pneu “com pinta” pode 
fazer a diferença na hora de optar 
por modelos muito equiparados 
tecnicamente. Cada vez mais os 
fabricantes estão atentos às novas 
tendências. E uma delas anda em 
torno dos pneus com flancos laterais 
em tons acastanhados ou cremes, 
ao bom estilo old school. Neste 
nosso teste temos quatro exemplos 
disso mesmo!

» preço
Não há dúvida de que a hora de 
pagar tem a sua importância na 
escolha. É um dos mais importantes 
fatores de decisão, claro. Aqui, 
há o célebre ditado que diz que “a 
qualidade paga-se”. Mas também há 
questões “paralelas”. Exemplo: já nos 
deparámos várias vezes com grandes 
oscilações de preço no mesmo 
modelo da mesma marca: os que eram 
vendidos em agentes especializados 
chegavam a ser até 120 gramas mais 
leves que os que encontrávamos em 
grandes superfícies… Mesma marca, 
mesmo modelo. Outro “pormenor”: 
quanto mais recente é o pneu e o 
respetivo timing de fabrico, mais 
desempenho e aderência terá, em 
teoria. Esta relação prende-se com o 
desgaste da sílica que ajuda a compor 
o pneu, dado que esta substância vai 
perdendo propriedades com o passar 
do tempo. Ou seja, verifica a data de 
fabrico do pneu, que normalmente 
se encontra na lateral em sequência 
de quatro dígitos (exemplo: 2219 – 
fabricados na semana 22 de 2019). 
Porque um mais barato pode também 
ser um pneu mais “velho”. 

uando decidimos 
fazer um teste de 
grupo a pneus para 
bicicletas, já sabemos 
o que nos espera: 

muitas horas a montar e a desmontar 
rodas e outros componentes, 
isto depois de selecionarmos o 
terreno das experiências e as 
características dos pneus a incluir 
no conjunto. A medida, por exemplo. 
Ao contactarmos os principais 
importadores e distribuidores em 
Portugal, fomos informados de 
algo de que já desconfiávamos: as 
medidas mais vendidas andam entre 
os 2.10 e os 2.30, com preferência de 
rasto mais virado para a vertente XC. E 
para roda 29”, como seria de esperar. 
Ah, e pedimos que todos os modelos 
enviados fossem do tipo tubeless, ou 
seja, para um uso sem câmaras de ar 
(ainda que seja possível montá-las no 
interior destes pneus).

Mãos na… borracha!
Tomadas estas decisões, chega a hora 
de começar. Diga-se antes que várias 
foram as marcas e players do nosso 
mercado que, lamentavelmente, 
não responderam ao nosso pedido 
de participação neste teste. Mas 
acreditamos que este é um número 
razoável para que desse lado fiques 
elucidado caso precises de escolher 
um pneu para a tua bike em breve.

No que concerne à dinâmica do 
teste, definimos duas fases: primeiro, 
desenhámos e seguimos várias vezes 
um percurso de 5 kms com vários 
tipos de terreno e piso – cascalho 
solto, areia, lama, pedra, descidas 
rápidas, subidas íngremes (e uma 
parte rolante mais “convencional) 
–, para tentar recriar ao máximo 
os vários cenários que os nossos 
leitores encontram em todas as 
suas voltas habituais. Foi nesta fase 
que captámos todas as imagens e 
vídeos que podes ver nestas páginas 
e no site. Depois disso, andámos uma 
semana com cada par de pneus. 

Aqui, nem sempre usámos a mesma 
bike, ao contrário do que aconteceu 
na primeira fase. Todos os pneus 
foram pesados antes da montagem, 
tal como receberam iguais níveis 

Q
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MSc rock & roller

ste modelo da MSC é 
muito polivalente,  dado 
que apresenta um com-

promisso excecional em todas 
as dificuldades. Diríamos mesmo 
que não é o melhor em nenhum 
dos pontos, mas tem um regis-
to em tudo sempre entre os pri-
meiros. A zona central do pneu 
apresenta tacos paralelos con-
secutivos e colocados de forma 
regular, reduzindo o atrito ao má-
ximo , o que permite rolar mais 
rápido. Entre os tacos centrais e 
o ombro do pneu existem outros 
assimétricos, assegurando uma 

e

Um dos modelos mais polivalentes.

transição perfeita para os tacos 
de grandes dimensões que estão 
no limite do ombro, conferindo 
uma excelente estabilidade e  
bom comportamento em curva. 
Este pneu tem a banda ou a parte 
lateral castanha com a denomi-
nação EpicShield Brown, revelan-
do um look engraçado e seguindo 
esta nova tendência de mercado. 
A referência E25 no flanco indica 
que existe compatibilidade com 
bicicletas elétricas. A carcaça é 
robusta e rígida, o que permite 
uma menor pressão e menos de-
formação, à partida. 

Peso 
Nota 4

Preço 
Nota 4

Especialidade 
Grandes maratonas

Terra 
Nota 4

Pedra 
Nota 4

Areia 
Nota 4

Lama 
Nota 4

» Peso: 760 gramas.
» Medida: 2.10.
» Largura do piso: 
    51,90 mm. 
» Preço: 48,25 euros 

Ficha técnica

SITE OFICIAL
RAIZDAAVENTURA.PT
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Schwalbe racing 
ralph classic Skin  

Schwalbe desde sem-
pre que marca o seu 
cunho nos segmentos 

das bikes por ser um dos fabri-
cantes que apresenta pneus dos 
mais leves. E este nosso teste 
mais uma vez revelou tal facto, 
já que ambos os modelos expe-
rimentados registaram pesos 
bastante reduzidos face à maio-
ria no grupo. De acordo com a 
sugestão do fabricante, o im-
portador enviou-nos dois pneus 
com características diferentes, 

a

O peso reduzido é característica  
comum aos pneus desta marca.

» Peso: 630 gramas.
» Medida: 2.25.
» Largura do piso: 
    54,62 mm. 
» Preço: 64,99 euros 

Ficha técnica

CASTANHEIRAE
CASTANHEIRA.PT

sendo o Racing Ralph específico 
para montagem na roda traseira 
da bicicleta. Este pneu apresenta 
propriedades de um puro rolador, 
com tacos de baixo perfil coloca-
dos na zona central do piso. Além 
disso, há uma sequência  de seis 
tacos homogéneos a cada inter-
valo e apenas de um taco na zona 
central; esta disposição em par-
ticular diminui a probalidade de 
ocorrerem furos e confere mais 
tração e rigidez na secção central 
do pneu, de uma forma geral. 

Peso 
Nota 5

Preço 
Nota 2

Especialidade 
Competição XC/XCM

Terra 
Nota 4

Pedra 
Nota 4

Areia 
Nota 5

Lama 
Nota 4

https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.castanheiraecastanheira.pt/


Schwalbe racing ray 
classic Skin   

modelo Racing Ray é o 
pneu que assegura um 
desempenho e manea-

bilidade excecional na frente da 
bike, muito por culpa da forma 
como os tacos estão colocados. 
Nas descidas mais rápidas, nas 
viragens repentinas e em curvas 
rápidas de terra compacta (em 
que por vezes a bicicleta tende 
a escorregar à frente, eventual-
mente), este pneu demonstrou 
que serve a missão para que 
foi concebido: transmitiu-nos 

o

Belos e eficazes, apesar de caros, 
constituem uma surpresa positiva.

» Peso: 650 gramas.
» Medida: 2.25.
» Largura do piso: 
    54,26 mm. 
» Preço: 64,49 euros 

Ficha técnica

CASTANHEIRAE
CASTANHEIRA.PT

máxima confiança em todos os 
momentos, sempre com a frente 
agarrada ao solo e a pedir mais 
“andamento”. Deixamos uma nota 
para o design destes pneus: am-
bos os modelos da Schwalbe aqui 
experimentados são os Classic 
Skin, que apresentam a cor do 
flanco mais amarelada que o 
castanho comum, sobressain-
do visualmente face aos demais 
concorrentes. Apesar de caros, 
estes são pneus a ter em conta 
para passear e competir. 

Peso 
Nota 5

Preço 
Nota 2

Especialidade 
Competição XC/XCM

Terra 
Nota 5

Pedra 
Nota 5

Areia 
Nota 5

Lama 
Nota 4

https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.castanheiraecastanheira.pt/


hutchinson Kraken

mais recente pneu de 
XC da Hutchinson reve-
lou-se ser o pneu mais 

pesado do teste, pois trata-se 
da versão Hard Skin do Kraken. 
Este não é um fator depreciati-
vo, atenção, visto que importa 
equacionar a utilização e o fim 
para que vai ser utilizado. Esta 
marca francesa sempre nos ha-
bituou a excelentes produtos, 
com vários campeões do mun-
do a rolarem com os modelos 
Cobra e Python II, pelo que ao 
olharmos para teste Kraken 

o

Versão Hard Skin, mais resistente!

apercebemo-nos que é uma 
evolução destes dois pneus 
indicados. O melhor dos dois 
mundos? Estes Hutchinson va-
lem assim pela sua resistência, 
neste caso pela robustez de-
monstrada. Pareceu-nos ser o 
pneu ideal para grandes e épi-
cas maratonas como o Titan 
Desert, o Cape Epic ou o Brasil 
Ride. Apresenta uma carcaça 
robusta e uns flancos reforça-
dos, mais resistentes aos cor-
tes laterais. No fundo, uma op-
ção mais robusta que leve. 

Peso 
Nota 2

Preço 
Nota 4

Especialidade 
Grandes maratonas

Terra 
Nota 5

Pedra 
Nota 4

Areia 
Nota 4

Lama 
Nota 4

» Peso: 750 gramas.
» Medida: 2.30.
» Largura do piso: 
    52,61 mm. 
» Preço: 50,90 euros 

Ficha técnica

DISTRIBUIDOR OFICIAL
SCVOUGA.PT

https://www.dmtcycling.com/en/
http://www.scvouga.pt/pt/


Bontrager Xr3 

XR3 Team Issue da 
Bontrager, submar-
ca de acessórios e 

componentes da Trek, é para 
aqueles que procuram a me-
lhor performance e velocidade 
top. Estes são dos pneus mais 
leves deste teste. Revelaram-se 
rápidos a rolar e com um exce-
lente desempenho, notando-se 
o mesmo também em curvas 
rápidas. Tal como foram pensa-
dos para quem compete e pre-
cisa de obter o  melhor registo 
contra o cronómetro (aqueles 

o

O mais evoluído pneu da gama XR... 

que não querem perder tem-
po!), também agradam à força 
nos cranks em curva! Além dis-
so, como é a subir que se ven-
cem as corridas, na prática este 
é um registo em que o XR3 mos-
tra total aderência e “desenvol-
ve” sem problemas. Fruto de um 
composto de borracha espe-
cial com o revestimento Inner 
Strength na totalidade do pneu, 
este modelo é muito polivalen-
te, sem dúvida. Um pequeno se-
não para os terrenos com lama, 
contudo. 

Peso 
Nota 5

Preço 
Nota 4

Especialidade 
 Competição XC/XCM

Terra 
Nota 5

Pedra 
Nota 4

Areia 
Nota 5

Lama 
Nota 3

» Peso: 630 gramas.
» Medida: 2.20.
» Largura do piso: 
    51,62 mm. 
» Preço: 39,99 euros 

Ficha técnica

SITE OFICIAL
TREKBIKES.COM/PT
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Specialized S-Works 
Ground control  

al como o Fast Track, 
este Ground Control é 
um dos modelos que 

apresenta os tacos mais espaça-
dos, valorizando o baixo atrito e a 
autolimpeza entre os blocos. Mas 
ainda assim proporciona uma ex-
celente tração e travagem, pelo 
que nos foi possível apurar. Em 
comparação com os restantes 
pisos de outras marcas, é no-
tório que os pneus Specialized 
contam com tacos mais largos 
e espaçados entre si. A marca 

t

Um dos mais polivalentes deste lote,  
tal como o modelo Fast Trak a seguir.

» Peso: 660 gramas.
» Medida: 2.10.
» Largura do piso: 
    52,88 mm. 
» Preço: 49,99 euros 

Ficha técnica

SITE OFICIAL
SPECIALIZED.COM/PT

refere mesmo que os próprios ta-
cos vão-se deformando, de certa 
forma, para levar a uma melhor 
aderência aos diversos tipos de 
peso, para um melhor desem-
penho, à partida. O composto 
Gripton, que maximiza a aderên-
cia mecânica, dinamicamente 
revela ser muito rápido; e sobre 
o piso molhado em pedra é dos 
que mostra melhor desempenho, 
o que pode fazer a diferença num 
dia de chuva. Tirando isso, é um 
pneu que prima pelo equilíbrio. 

Peso 
Nota 5

Preço 
Nota 4

Especialidade 
Competição XC/XCM

Terra 
Nota 5

Pedra 
Nota 4

Areia 
Nota 4

Lama 
Nota 4

https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.specialized.com/pt/pt


Specialized Fast trak  

abias que a Specialized 
é dos poucos fabrican-
tes de bicicletas que 

fabrica pneus? É verdade. Esta 
conceituada marca iniciou mes-
mo a sua atividade no fabrico de 
pneus e não no de  bicicletas, 
dois anos após a sua fundação 
em 1974. O que não deixa de 
ser curioso, dadas as “máqui-
nas” que a marca inventa hoje 
em dia... História à parte, este 
modelo Fast Track é um pneu 
muito rápido e que se destaca 

S

Mais um modelo com tacos espaçados 
entre si, para maior tração em curva.

» Peso: 630 gramas.
» Medida: 2.30.
» Largura do piso: 
    52,55 mm. 
» Preço: 39,99 euros 

Ficha técnica

SITE OFICIAL
SPECIALIZED.COM/PT

pelo baixo atrito que tem com o 
solo, devido ao alinhamento dos 
tacos/blocos. No centro do piso 
do pneu encontram-se dois ta-
cos paralelos descentrados que 
asseguram uma zona reduzida 
de contacto em reta, enquanto 
nos flancos há tacos mais largos 
e consistentes, para uma melhor 
tração em curva. Face aos rivais, 
apresenta um distanciamento 
maior entre os blocos, algo que 
garante uma espécie de boa 
auto limpeza. 

Peso 
Nota 5

Preço 
Nota 4

Especialidade 
Competição XC/XCM

Terra 
Nota 4

Pedra 
Nota 4

Areia 
Nota 5

Lama 
Nota 4

https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.specialized.com/pt/pt


Kenda Booster Pro Sct

Kenda sempre foi das 
marcas mais conceitu-
adas no mundo do BTT, 

com modelos de pneu icónicos. 
E este Booster continua no re-
gisto a que a marca sempre nos 
habituou, de certa forma. Uma 
das imagens de conceção do 
fabricante é apresentar produ-
tos leves e “performantes”, algo 
que se revelou totalmente certo 
durante as nossas experiências. 
Os Kenda Booster demonstram 
ser roladores natos, mas com 

a

Leve e pronto para gerar desempenho..

boa tração em curva mesmo em 
inclinação, confirmando o bom 
grip da borracha utilizada. A uni-
dade que testámos apresenta 
também a tecnologia SCT, uma 
conceção com reforço e prote-
ção dos flancos que é mais resis-
tente aos cortes laterais, algo que 
é sempre bem vindo do lado de 
quem percorre trilhos mais “atri-
bulados” e menos lineares, como 
estradões e asfalto. Na lama ten-
dem a “derrapar” um pouco, nada 
de mais, contudo. 

Peso 
Nota 4

Preço 
Nota 3

Especialidade 
Competição XC/XCM

Terra 
Nota 5

Pedra 
Nota 4

Areia 
Nota 4

Lama 
Nota 3

» Peso: 660 gramas.
» Medida: 2.20.
» Largura do piso: 
    52,10 mm. 
» Preço: 56,90 euros 

Ficha técnica

SITE OFICIAL
BICIMAX.PT

https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.bicimax.pt/


Pirelli Scorpion Xc Pro Wall

Pirelli é um dos mais 
antigos fabricantes de 
pneus. No entanto, nas 

bicicletas tem um historial ain-
da recente. A marca sempre in-
cidiu o seu core em produtos de 
alta performance e de fabrico 
cuidado; para isso, nada melhor 
que designar também os pro-
dutos vocacionados para a es-
trada e para todo o terreno com 
os seus nomes mais míticos 
de sempre: Cinturatto e Scor-
pion, respetivamente. Agora, 
em relação a este Scorpion que 

a

Continuar a tradição com qualidade.

testámos, diga-se que o pneu 
demonstrou ser muito rápido, 
com tacos muito curtos mesmo 
na zona central, colocados de 
forma compacta, favorecen-
do a fluidez de movimento das 
rodas e das pernas ao fazerem 
força. Nos flancos há uma se-
quência a cada dois tacos, de 
modo a assegurar um excelente 
controlo em curva e a respetiva 
estabilidade necessária. A bor-
racha demonstrou ser bastante 
permeável, de certa forma, logo 
será de elevada qualidade. 

Peso 
Nota 4

Preço 
Nota 3

Especialidade 
Competição XC/XCM

Terra 
Nota 5

Pedra 
Nota 4

Areia 
Nota 4

Lama 
Nota 3

» Peso: 700 gramas.
» Medida: 2.20.
» Largura do piso: 
    54,93 mm. 
» Preço: 59,99 euros 

Ficha técnica

DISTRIBUIDOR OFICIAL
LIMAELIMAO.COM
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REPORT
RESTAURO BIKES  

ANTIGAS: SHIMANO 
DURA ACE 7400

Texto: Daniel Isidoro 
Fotografias: Direitos reservados

O melhOr grupO 
de sempre?

O sistema de transmissão Dura Ace 7400 que 
a Shimano instalou em milhares de bicicletas 
entre 1984 e 1996 chegou rápido às equipas 
de alta competição da altura. Tudo porque  
foi desenvolvido com recurso a tecnologias  

de ponta. Vamos conhecer a história.

o mínimo será ousado 
reiterar que este foi 
o melhor grupo de 
transmissão de sempre 
quando houve ao longo 

das décadas cerrada competição entre 
as marcas Shimano e Campagnolo. 
Se, por um lado, a Shimano reivindica 
a criação da sua própria empresa 12 
anos antes da Campagnolo, já a marca 
Italiana considera-se pioneira em 
diversos componentes devidamente 
patenteados. No fundo, o que 
procuramos então é explorar um dos 
grupos que mais tempo se manteve no 
ativo no ciclismo de 1ª divisão mundial,

que venceu tudo o que havia para 
vencer e que ultrapassou fronteiras em 
termos de design. 

Sim, o conjunto Shimano Dura Ace 
7400 ainda hoje em dia é preferência 
para montar uma bicicleta clássica em 
termos de funcionamento, mas segunda 
opção quando pretendemos dar um look 
mais antigo e distante à “máquina”. É 
certo, contudo, que era algo demasiado 
avançado em todos os aspetos para 
o ano de 1984: funcionamento de 
precisão e adaptação às constantes 
necessidades e evoluções do pelotão 
profissional. Mas vejamos o historial 
deste grupo de componentes…             »

N

Shimano Dura Ace 7400
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UM SISTEMA 
QUE AINDA 

HOJE É 
REFERÊNCIA 

NO RESTAURO 
DE BICICLETAS 

CLÁSSICAS.



Uma nova era…
Em 1984, a Shimano lançava a sua 
aposta numa nova era em termos 
de componentes: tinha começado 
a utilizar sistemas informáticos e 
testes em túneis de vento quando 
no desenvolvimento do anterior 
grupo Aero AX 7300, que, apesar de 
ter tido pouco sucesso, catapultou 
maiores conhecimentos para 
a construção do novo Dura Ace 
7400. No catálogo Shimano de 
1985 constava na imagem de capa 
a utilização do grupo por parte 
da equipa Cilo-Aufina, umas das 
primeiras equipas de 1ª divisão do 
ciclismo mundial a utilizar este 
grupo de transmissão. 

Não obstante o sucesso imediato, 
a marca italiana Campagnolo 
mantinha-se estática em 
pensamentos de desenvolvimento, 

enquanto a Shimano ganhava 
terreno até se ter colocado par a 
par em termos de vendas a nível 
mundial. É a partir deste momento 
que o gigante italiano desperta 
e começa a conhecida rivalidade 
que ainda hoje se mantém. 
Basicamente, é a partir de 1985 que 
estes dois fabricantes iniciam uma 
competição de desenvolvimento e 
inovação que ao ciclismo apenas 
trouxe benefícios.

Voltando ao grupo 7400, que 
intitulou o respetivo catálogo 
de peças com a frase “New Dura 
Ace, the Unlimited Challenge”. O 
conjunto fazia claramente jus ao 
que apregoava, pois o sistema de 
mudanças era fiável em qualquer 
tipo de intempéries ou condições. 
Estava disponível com cubos de 
esferas blindados, sendo o traseiro 

em versão de carreto roscado ou 
em cepo Uni-Glide, ambos de seis 
velocidades (fecho mínimo de 13 
dentes para a versão Freewheel e 
de 12 dentes para a versão cassete 
Uni-Glide). Os manípulos no quadro 
eram de fricção, mas a suavidade 
da comutação das mudanças quase 
que fazia esquecer esta afinação 
necessária e constante perante o 
homem e a máquina. 

Já o ponto fraco deste grupo 
seriam os pedais, que existiam 
apenas em versão de gancho 
(1984 é também o ano da criação e 
introdução dos pedais de encaixe 
Look PP66). Este talvez seja o único 
ponto fraco nos dois anos seguintes 
e até ao aparecimento dos pedais 
de encaixe 7401 e, mais tarde, dos 
pedais de encaixe SPD (Shimano 
Pedaling System) Dura Ace 7410 » 
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(lançados em 1993 e com linha de 
produção ativa até 1996). 

Já as caixas do eixo pedaleiro 
e também o próprio eixo em si 
revelavam-se quase indestrutíveis 
e, apesar de não constituírem 
um mecanismo blindado à 
água, a correta manutenção 
pressupunha o rolar de milhares 
de kms sem desgaste do material 
ou aparecimento de folgas que 
eram normais noutras marcas. 
Na realidade, esta opção iria ficar 
disponível até 1996 e mesmo depois 
da introdução da versão monoblock 
7410. Tudo por causa do reduzido 
peso e da fiabilidade.

Na realidade, esta opção iria ficar 
disponível até 1996 e mesmo depois 
da introdução da versão monobloco 
7410. Tudo por causa do reduzido 
peso e da fiabilidade.     » 

Daniel Isidoro

Este especialista 
em restauro de 

bikes antigas apresenta 
um novo projeto e/ou 
artigo em cada edição 
da GoRide Magazine.

Conjunto completo

Todos os componentes  
do icónico grupo 

Shimano Dura Ace 7400.

A CAIXA 
DA RODA 

PEDALEIRA 
INTEGRA O 

PRÓPRIO EIXO.
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Sete velocidades
Avançando dois anos no sucesso 
do grupo Dura Ace 7400, em 
1986 surgia a sétima velocidade 
na versão Uni-Glide. A marca 
japonesa tinha sido cautelosa e 
já na introdução no mercado do 
grupo em 1984 havia lançado em 
paralelo (e à experiência) o novo 
conjunto Shimano 600 EX 6207 
com sete velocidades (em vez do 
normal 6200 de seis velocidades). 
Este grupo Shimano 600, última 
versão da série 6200, revelou-se 
um dos melhores de sempre da 
marca, sendo também ele utilizado 
por bastantes equipas de 1ª divisão 
mundial. E passado com sucesso 
o teste a que a marca se propôs 
para que nada pudesse falhar no 
upgrade da versão 7400 Dura Ace 
de sete velocidades. 

Entravamos assim na era 7401, 
na qual o grupo se iria manter 
praticamente igual: a mudança 
traseira passava a ser marcada na 
secção traseira com o lettering RD-
7401, por ter sido modificada para 
as sete velocidades, e tinha agora 
também mais peso (16 gramas), 
pois utilizava componentes 
cerâmicos e de titânio. Todos os 
outros componentes mantinham 
a fama de algo extremamente 
resistente, sendo que as caixas de 
direção estavam ligeiramente mais 
leves (cerca de 30 gramas) e ainda 
mais resistentes. Os pedais de 
gancho eram também mais leves, 
ostentando o lettering PD-7401 e 

agora também existia com uma 
opção de encaixe. Por outro lado, 
eram introduzidas as manetes 
Aero, já anteriormente testadas 
na versão 7300 AX (BL-7401), ao 
passo que os travões mantinham-
-se quase iguais, apenas com uma 
ligeira alteração na aplicação de 
novos calços de travão.

Novo marco
Em 1988 há um enorme avanço 
e entramos automaticamente 
na versão 7402 (a mudança que 
resistiria até ao final da produção) 
com a introdução das oito 
velocidades (Integrated 8 Speed 
SIS). Nesse ano, as oito velocidades 
seriam algo de revolucionário e 
obrigavam a marca a criar um 
novo cubo traseiro. São também 
introduzidos os cranks até 175 mm 
com a opção das pedaleiras ovais 
Biopace. Exato: uma pedaleira oval 
não é uma novidade recente… Outro 
avanço importante aconteceu 
no sistema de travagem, com a 
introdução dos novos travões SLR 
Shimano Linear Response.  

Chegando aos anos 90, é 
precisamente em 1990 que o 
grupo Dura Ace recebe algo que 
poderia dar a um ciclista grande 
vantagem sobre a concorrência. » 

Ir ao pormenor para corrigir…

Em vez de explorarmos as versões Shimano Crane, 7100, 7200 ou a 
não tão bem aceite versão Aero 7300 AX, concentramos aqui a nossa 
atenção na chegada do grupo Shimano Dura Ace 7400 ao mercado em 
1984. E num pelotão profissional em que ainda reinava a elitista marca 
Campagnolo e com Simplex, Weinmann, Huret e Sturmey Archer a 
preencherem a lacuna do exagerado preço imposto pela marca italiana. 
Neste historial cronológico, encontrámos documentações online com 
alguns erros e imprecisões, algo que corrigimos ao contactarmos 
a Shimano International. De forma gentil, a marca forneceu-nos a 
informação de que não dispúnhamos para completarmos este artigo.

Catálogo oficial
Parte do catálogo Shimano 
que apresentava este grupo  

por altura do lançamento oficial.



Falamos quase de uma arma de 
ficção científica: as manetes STI 
(Shimano Total Integration), sem 
falhas, precisas e impiedosas. 
Estas manetes STI faziam com que 
o ciclista não tivesse de descer ao 
quadro para mudar as velocidades 
da sua “máquina”. E em caso de 
queda dificilmente deixavam de 
poder ficar operacionais se o 
ciclista voltasse naquela corrida, 
visto que o facto de recolherem 
totalmente para o interior evitava a 
destruição das mesmas.

Na altura isto já acontecia com os 
modelos da rival Campagnolo, mas 
o novo Dura Ace 7403 não ficava por 
aqui e introduzia como opção os 
manípulos ao quadro sincronizados 
de oito velocidades. Deixava de ter 
apenas a opção/versão de fricção, 
que em modo de patilha/clique 
tolerava apenas seis andamentos, 
e lançava o modelo de cassete que 
ainda hoje é utilizado pela marca, 
a versão Hyperglide. Os travões, 
esses, também seriam novamente 
revistos, denominados de BR-7403 
Dual Pivot, apresentando um maior 
poder de travagem e facilidade de 
podermos centrar os mesmos em 
termos de afinação. 

Uma nova mudança frontal foi 
também desenvolvida, a FD-7403, 
sendo que as anteriores também 
comportavam as manetes STI.

O fim da linha
Entre 1993 e 1996 são finalmente 
introduzidos os pedais Dura Ace 7410 
SPD, tecnicamente indestrutíveis 
apesar dos seus escassos 355 
gramas. Mas chegavam tarde: as 
marcas Look e Time dominavam já o 
panorama velocipédico mundial por 
questões de ordem pioneira. Por 
sua vez, era também introduzido 
o bloco pedaleiro selado com 
diversos tipos de rosca disponíveis 
para os eixos pedaleiros. 

O pedaleiro foi também revisto. 
Não estava mais leve, mas 
apresentava-se com um design 
muito apelativo (não muito diferente 
em termos de design da versão 
seguinte com nove velocidades 
7700). Outra novidade era o novo 
desenvolvimento para o grupo 
entre a marca Shimano e a Easton, 
que criavam agora componentes 
em conjunto. Exemplo? O espigão 
de selim, componente que 
também mostra a marca Easton 
– SP7410. E com isto terminam 12 

anos de enorme sucesso desde 
a introdução até à passagem 
a obsoleto em 1996, graças à 
chegada das nove velocidades Dura 
Ace 7700. Não podemos de forma 
alguma afirmar que o Shimano Dura 
Ace 7400 terá sido o melhor grupo 
de sempre da história do ciclismo 
mundial, porque outros grupos 
e marcas mostravam qualidade 
e afirmavam-se em competição. 
No entanto, este conjunto ganhou 
todas as grandes voltas, todos 
os monumentos de clássicas e 
campeonatos do mundo durante os 
12 anos que esteve em produção. E 
sabemos de forma inequívoca que 
não surgiu por um acaso. Vejamos: 
utilizou grupos inferiores como 
teste (Shimano 600, versão 6207 de 
sete velocidades, em túnel de vento 
na versão 7300 Aero AX), equipou 
em 1984 equipas profissionais 
para avaliar e testar a eficácia 
(Cilo-Aufina, sendo que Laurent 
Vial seria ele também medalhado 
olímpico a competir com Dura Ace 
7400) e não parou num processo 
de constante evolução competitiva 
frente à Campagnolo. Ou seja, este 
grupo é um instaurado marco na 
história do ciclismo. 



teste
óculos  

para btt  
e ciclismo

 
Texto: Nuno Margaça e Jorge D. Lopes 

Fotografia: GoRide Magazine

Proteção… e estilo!
Se procuras uns óculos novos para a prática  
do ciclismo ou BTT, chegaste ao sítio certo...

7 óculos de sol para andar de bike



hega o verão, che-
ga a altura em que 
nos lembramos que 
precisamos de uns 
óculos novos para 

andar de bike, certo? Dias mais 
quentes e longos, mais radiação 
UV a chegar aos olhos, voltas e 
treinos mais frequentes e também 
mais insetos no ar, é certo. Ah, e a 
normal necessidade de levarmos 
os olhos e parte do rosto bem pro-
tegidos perante eventuais quedas 

C
e pedras projetadas, por exemplo. 

Exato, é essa a vantagem de an-
darmos sempre de óculos durante 
a prática de BTT ou ciclismo de 
estrada. E o assunto sazonalidade 
até é relativo, visto que a utilização 
deste acessório é imprescindível 
também em dias de céu nublado ou 
de chuva, quando até lama pode in-
comodar a este nível.

Temos então neste teste de gru-
po sete modelos que escolhemos a 
pensar em quem está mais virado 

para o BTT, apesar de servirem 
também para os momentos na bike 
de estrada e outras. Foram sele-
cionados pela qualidade em geral 
e em função de preço, composi-
ção das lentes e eventual robustez/
durabilidade. Quando compramos 
uns óculos deste género não de-
sejamos fazê-lo para a vida, mas 
queremos um modelo polivalente e 
que dure bastante tempo, correto? 
Estes óculos para as voltas de bike 
cumprem o objetivo, então! 
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um acessório indispensável 
para proteção perante  

o sol e quaisquer elementos 
que possam saltar para  

o nosso rosto...



100% sPeeDtrAP MAtte

uem não se recorda da 
marca de óculos que Peter 
Sagan utiliza? Não é ape-

nas por isso que a marca alcança 
cada vez mais sucesso, é também 
porque a 100% tem modelos com 
características que convencem 

muitos amantes das duas rodas, 
sempre com um look arrojado e 
agressivo. Estes Speedtrap seguem 
essa linha, mas mostram também 
uma clara valência pela sua dimen-
são de máscara, um fator crucial 
para quem anda de BTT, pois há 

q

Estilo não falta a estes 100%, que são utilizados por alguns nomes  
de referência no mundo das bikes. Quais os pontos a destacar?

» Design apelativo  
e qualidade em geral. 
» Lentes com tratamen-
to anti riscos e sistema 
Hydroilo para repelir água.  
» Robustez das lentes. 
» Sistema rápido  
de substituição de lentes. 
» Preço: 165 euros.

Em destaque:

DISTRIBUIDOR:
SPEEDFREAK.PT

mais proteção da face perante cor-
pos estranhos como pedras, areia, 
pó, insetos e outros. Encaixaram-
-nos bem no rosto, não deixam mar-
cas após longas utilizações e não 
acusam fadiga em nenhum ponto 
da cara. 

https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.speedfreak.pt/store/pt/Produtos-Oculos-Bike-100pct?page=all


sHiMANo Aerolite 
Uma opção talvez mais virada para o ciclismo de estrada  
do que propriamente para o BTT. Com muitas opções de ajuste.

» Preço convidativo. 
» Lente única e com  
um bom campo de visão.  
» Tratamento anti riscos 
na lente. 
» Bom ajuste à face  
e versatilidade no  
encaixe de nariz. 
» Preço: 74,95 euros.

Em destaque:

DISTRIBUIDOR:
SCVOUGA.PT

modelo que testámos da 
gama da Shimano é aquele 
que neste grupo apresenta 

uma “vocação” maior para o ciclis-
mo de estrada até pelo facto de que 
foi codesenvolvido juntamente com 
a respetiva equipa UCI World Tour. 
No entanto, mesmo em BTT revelou 
ser um modelo eficaz, bastante leve 

e com um campo de visão bastante 
amplo. De salientar que é o único do 
lote sem qualquer armação, isto é, 
as hastes ajustáveis são suportadas 

o pela própria lente. O encaixe no na-
riz é reversível e ajustável. Há uma 
versão com lentes fotocromáticas 
que custa 129 euros. 
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https://www.dmtcycling.com/en/
http://www.scvouga.pt/ciclismo/pt/ciclismo.18/gama.19/shimano.a35.html


rUDY ProJeCt FotoNYK iMPACtX          

ste fabricante italiano tem 
uma longa tradição na 
competição (este é o prin-

cipal apoio para o desenvolvimento 
de todos os seus produtos) e sem-
pre nos apresentou modelos com 
design  arrojado e inovador. Estes 

Fotonyc são assim mais um exem-
plo disso mesmo, destacando-se 
pela qualidade geral ao nível de tudo 
o que envolve robustez e estrutura. 
São bastante leves quando coloca-
dos no rosto e nas lentes fotocro-
máticas inquebráveis encontramos 

e

A versão Photochromic destes óculos contam com a tecnologia ImpactX 
patenteada pela marca e revela um design bastante arrojado.

» Design arrojado  
e peso que convence. 
» Lentes polivalentes. 
» Qualidade em geral,  
tanto ao nível de lentes 
como de estrutura. 
» Substituição  
rápida das lentes. 
» Preço: 150,55 euros.

Em destaque:

DISTRIBUIDOR:
VISIONCLASS,LDA

a tecnologia patenteada ImpactX, 
com propriedades moleculares ex-
clusivas com que a marca diz as-
segurar a proteção física dos olhos 
contra qualquer corpo estranho, 
impacto ou fator atmosférico e/ou 
externo ao ciclista. 
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https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.speedfreak.pt/store/pt/Produtos-Oculos-Bike-100pct?page=all
mailto:geral%40visionclass.pt?subject=


eAssUN ePiC 

s óculos Eassun Epic foram 
claramente concebidos 
para uma utilização espe-

cífica no terreno do BTT e de pre-
ferência em passeios ou provas em 
que estejamos muito expostos ao 
sol. Muito tempo, leia-se. Dizemos 

isto porque a estrutura grande, con-
sistente e ergonómica que a marca 
gaba faz com que este modelo não 
seja nada cansativo de usar durante 
longos períodos de pedalada. São 
compostos pelo sistema tradicional 
de duas lentes, embora de grande 

o

Não cansam quando os mantemos no rosto durante bastante tempo 
seguido e ajustam-se bem aos contornos da cara. Em muitas cores.

» A vasta gama de cores 
disponível é sempre  
uma vantagem... 
» Bom ajuste à face. 
» Sistema de ventilação 
que se revela eficaz. 
» Robustez das lentes  
e também da armação. 
» Preço: 104,50 euros.

Em destaque:

DISTRIBUIDOR:
EASSUN.COM

dimensão e colocadas de uma for-
ma mais oblíqua na armação. Assim, 
os Epic trazem ventilação deveras 
eficaz e um ajuste bastante agradá-
vel à face. Há ainda a possibilidade 
de escolhermos uma entre uma boa 
variedade de cores disponíveis. 

https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.speedfreak.pt/store/pt/Produtos-Oculos-Bike-100pct?page=all
mailto:https://eassun.com/9-ciclismo?subject=


r2 roCKet

sta proposta do fabricante 
da Républica Checa reve-
lou ser bastante robus-

ta e até apresenta um preço que 
certamente irá reunir bastantes 
consensos, até porque fica abaixo 
dos 100 euros e a qualidade geral 

parece-nos superior a essa fas-
quia. Dentro da sua gama estão dis-
poníveis quatro cores diferentes de 
armação e três cores de lentes. E 
na opção de lentes fotocromáticas 
podemos optar entre as laranja ou 
as cinza. A unidade que testámos 

e

O preço é um dos principais atrativos de um par de óculos que coloca  
à nossa disposição uma vasta gama de cores de lentes e armação.

» Boa relação preço 
/qualidade/ergonomia. 
» Robustez da armação.  
» Pads de apoio do  
nariz e hastes ajustáveis. 
» A versão com lentes  
fotocromáticas custa 
apenas 109 euros. 
» Preço: 89,99.

Em destaque:

DISTRIBUIDOR:
QUADRANTE RIGOROSO

já integra uma novidade bastante 
recente: umas lentes de alta defini-
ção que foram concebidas com uma 
tecnologia para proporcionar ainda 
mais definição na visão. Diz a marca 
e dizemos nós, pois concordamos 
em função do que vimos. 

https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.speedfreak.pt/store/pt/Produtos-Oculos-Bike-100pct?page=all
mailto:mduarte%40quadranterigoroso.pt?subject=


oAKleY FliGHt JACKet – leNs PriZM roAD
São os mais caros do grupo, algo que se justifica pela qualidade geral 
apresentada. Fazem jus à fama e à experiência da marca neste mercado.

» Robustez das lentes. 
» Definição e contraste 
elevados (ajudam a justifi-
car o preço elevado...).  
» Bom campo de visão. 
» Níveis de proteção  
elevados tanto na  
estrada como em trilhos. 
» Preço: 212 euros.

Em destaque:

DISTRIBUIDOR:
SURFCLOUD.PT

alar de óculos da Oackley, 
sejam eles para BTT, ciclis-
mo de estrada ou qualquer 

outra vertente ou até modalidade, 
é quase sempre fácil… Isto porque 
a qualidade e o contraste das lentes 
Prizm sobressaem quando as com-
paramos com o que vemos em vários 
outros modelos. Estes Flight Jacket 

são dos mais recentes e polivalentes 
que já usámos. Proporcionam uma 
boa proteção da face e uma venti-
lação excelente, sem qualquer si-
nal de embaciamento em dias frios. 

F
Revelaram ser anatómicos e leves, 
com um ajuste perfeito ao nariz e com 
a particularidade de conter uma pe-
quena “patilha” que eleva os óculos da 
face para uma melhor ventilação. 
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https://www.dmtcycling.com/en/
http://www.scvouga.pt/ciclismo/pt/ciclismo.18/gama.19/shimano.a35.html
mailto:http://surfcloud.pt/en/brands-menu-2/76-brands-en-2/481-oakley-pt-2.html?subject=


liMAr VeGA

Limar sempre teve ADN 
de competição e um po-
sicionamento de colabo-

ração junto com grandes equipas 
do Pro Tour de ciclismo, estando, 
por exemplo, com a equipa Asta-
na de momento. Ou seja, estamos 

perante produtos bem desenhados 
e repletos de tecnologia, dos capa-
cetes aos óculos. Este novo modelo 
de óculos, os Vega, estão disponí-
veis em quatro cores de armação 
diferentes e apresentam também 
várias opções de cores para a lente. 

Aberturas várias para aumentar a ventilação e o ADN  
vindo da competição a que a marca já habituou os ciclistas.

» Design atrativo  
e dos mais arrojados. 
» Utilização polivalente 
(BTT, ciclismo, lazer...).  
» Peso reduzido e estrutu-
ra equilibrada, em geral. 
» Bom ajuste à face,  
sem causar desconforto. 
» Preço: 89,99.

Em destaque:

DISTRIBUIDOR:
CYCLEMOTION.PT

E esta é uma lente do tipo com-
pleta, algo que distingue os óculos 
ao longe, conferindo-lhes um bom 
campo de visão. São uns óculos 
muito leves, ergonómicos e que não 
acusam cansaço quando colocados 
durante muito tempo. 

A

https://www.dmtcycling.com/en/
https://www.speedfreak.pt/store/pt/Produtos-Oculos-Bike-100pct?page=all
mailto:https://www.cyclemotion.pt/oculos/limar-vega-detail?subject=
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157destaques em goride.pt!

1

Bicicleta de suspensão total?  
As melhores abaixo de 2.000 euros!

Além de nove modelos bastante bons com 
preços abaixo do patamar indicado (e das 

respetivas características e pontos mais fortes), 
temos neste artigo as dicas mais importantes 
a seguir quando procuramos uma bike de 
suspensão total. Vantagens, desvantagens, 
preocupações a ter e muito mais!

2

Passatempo GoRide.pt: ganha 
um carrinho Polisport Trailer!

A Polisport teve a ideia e nós concordamos: 
vamos oferecer a um dos nossos leitores a 

unidade do Polisport Trailer com que efetuámos 
o teste que podes encontrar nesta edição da 
GoRide Magazine. Clica/toca aqui ou na imagem 
ao lado para participares. É indispensável a 
leitura do regulamento disponível em GoRide.pt. 

2

As melhores bicicletas elétricas 
para a cidade e para lazer

Desta vez listámos 11 modelos e 
apresentamos as características que 

podem ser mais valias para quem procura uma 
bike elétrica e urbana, pensado especialmente 
para as deslocações nas cidades. Há algumas 
surpresas, num segmento que nunca esteve 
tanto na moda como nos dias que correm.

2

Todas as novidades do mundo 
das bikes. E muitos vídeos!

Em GoRide.pt encontras todos os dias 
vários conteúdos que apresentam as 

principais novidades no que diz respeito a 
bicicletas e material relacionado. Lançamentos 
é o que não falta, bem como vídeos dos melhores 
do mundo, nos locais mais agradáveis do mundo 
e a fazerem aquilo que tanto gostamos: pedalar!

https://www.goride.pt/passatempo-goride-polisport-trailer-julho-2020
https://www.goride.pt/bicicleta-eletrica-11-e-bikes-urbanas-a-ter-em-conta/
https://www.goride.pt/passatempo-goride-polisport-trailer-julho-2020
https://www.goride.pt/temas/noticias/
https://www.goride.pt/bicicleta-de-suspensao-total-abaixo-2000-euros/


competição? Sim, por favor!
quando da preparação da 
edição anterior da GoRide 
Magazine, a edição de es-

treia, a pandemia já por cá andava, 
os eventos já estavam todos can-
celados e estávamos todos confi-
nados. Hoje, pelo contrário, já todos 
voltámos a andar de bike há várias 
semanas, talvez até tenhamos 
comprado uma nova bicicleta (por 
alguma razão as lojas têm escoado 
unidades a um ritmo tão elevado...) 
e quase regressámos ao normal, 
apesar de o vírus constituir ainda 
uma ameaça séria e podermos es-
tar prestes a sentir na pele aquilo a 

a

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: Tiago Sousa, Vasco Santos, Nuno Granadas, Hernâni Broco,  
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Carmen Freeman-Rey e Bill Freeman. digitAl, design e mArketing: Content Box. publicidAde: Nuno Margaça. 

estAtuto editoriAl: GoRide.pt/editorial. contActo gerAl: Geral@GoRide.pt.  
propriedAde: GoRide Edições, Lda - Largo 25 de Abril, 11 2565-735 Runa - NIF: 516040456. 

goride project e goride magazine | bike project são uma marca registada pertencente à empresa GoRide Edições, Lda.  
Todos os direitos reservados. Está interdita a reprodução total ou parcial de conteúdos, fotografias 
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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 regressO 

da cOmpetiçãO! 

que chamam de segunda vaga. 
Temos a nossa vida de volta no 

que toca a andar de bicicleta, mas 
parece que falta qualquer coisa, não 
é? Sim, falta a competição. Não fa-
lamos apenas das provas, passeios 
e outros eventos em que participa-
mos todos os anos, falamos tam-
bém dos circuitos e competições 
oficiais nacionais, europeias e mun-
diais que nestes meses e nos ante-
riores teriam preenchido quase por 
completo as nossas atenções, as 
nossas emoções e a nossa agenda.

Vemos a luz ao fundo do túnel, 
contudo: a competição regressa 

aos poucos. A “rainha” Volta a Portu-
gal está adiada, mas já há provas de 
estrada, de BTT, de pista. Pelo me-
nos têm datas marcadas. E decerto 
que têm de obedecer a apertadas 
regras anti Covid-19. Mas o que in-
teressa é que a competição está a 
regressar. E que no site GoRide.pt 
vamos acompanhando tudo. Basta 
tocares/clicares no botão abaixo e 
vais lá ter! Estamos juntos! 

em GoriDe.pt:
NotÍciaS cicLiSmo 
eStraDa e Btt
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https://www.goride.pt/tag/shimano/
https://www.goride.pt/temas/noticias/
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https://mtb.shimano.com/pt/discover/deore-m-6100-adicionado-a-familia-das-12-velocidade
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