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Os segredOs da geOmetria de cada bike // E-bikEs: roda 29 ou 27,5? // Tábua: paraíso do bTT

VÍTOR GAMITO:
'O SEGREDO 
É FAZER AS 
COISAS COM 
GOSTO

CONVERSA
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Tiago FErrEira: 
rEcordE do mundo 
Em cima dE uma bTT 

como pErdEr  
pEso a andar  
dE bikE? 

CONVERSA pERfORmANCE

com os anjos  
aTé sanTiago  
dE composTEla 

AVENtuRA

 VElocidadE  
 E conTrolo 
 spEcializEd  
 Tarmac sl7 
 testada ao limite! 

 pronTa  
 para Tudo?
 supErior TEam  

 XF 29 issuE r
 uma suspensão total  
 de alta performance

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>                         maGaZINe  |  bIKe ProJeCt



https://www.specialized.com/pt/pt/stories/epic
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im, temos saudades dos 
passeios de BTT que se 
seguem de grandes al-
moçaradas com amigos; 
sim, temos saudades da 

competição repleta de público à beira das 
estradas e dos trilhos; sim, temos sauda-
des dos granfondos... Mas ficamos con-
tentes quando percebemos que, mesmo 
com uma pandemia pelo meio, há tanta 
boa gente que já retomou os seus planos 
em torno da bicicleta. Aliás, temos a cer-
teza que nunca houve tanta gente a peda-
lar em Portugal, do mais iniciante ao mais 
pró. É tão bom perceber que há cada vez 

mais ciclistas a desafiar os seus limites, 
a entrar em aventuras que transformam 
corpo e mente. Este mês acompanhá-
mos os mediáticos Anjos pelo Caminho 
de Santiago e constatámos que, fruto da 
nossa imensa experiência no mundo das 
bikes, temos já muitas aventuras vividas. 
Melhor: temos aventuras previstas para 
os próximos tempos que vão dar mui-
to que contar, a começar pelo regresso 
ao “grande” Titan Desert, ainda este ano. 
Contudo, o que queremos colocar nestas 
páginas são as tuas aventuras em cima da 
bike! Contacta-nos, queremos contar a 
tua história, partilhar a tua experiência! 

Nuno Margaça e Jorge D. Lopes

pedalar para contar
A aventura (em cima da bike) continua...

S

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 Paulo Quintans

Experiência nestas andan-
ças das bicicletas não lhe 

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

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! 

fb.com/hernanibrococlinica

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 no vídeo que 
fez recentemente durante os 
testes à nova Specialized Turbo 
Creo SL. Está tudo no nosso Fa-
cebook, dá uma espreitadela!

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!).

elisabete silva

Quando a experiência em 
jornalismo se junta à pai-

xão por bicicletas, o resultado 
é como música para os ouvidos 
do mais curioso ciclista. E é isso 
que esta mestre da modalidade 
acrescenta ao projeto GoRide.

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 a equipa da goride magazine

youtube.com/vascomsantos fb.com/carecovzki2011 voltaaociclismo.blogspot.com

fb.com/paulo.quintans

https://www.youtube.com/vascomsantos
https://www.facebook.com/paulo.quintans
https://www.facebook.com/hernanibrococlinica
https://www.facebook.com/vouateali/
https://www.youtube.com/channel/UCGpNziYgGa2istiAIavS8Jw
https://www.facebook.com/paulo.quintans
http://voltaaociclismo.blogspot.com/


https://bike.shimano.com/pt-PT/product/apparel-accessories/s-phyre.html
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Novidades 2021: as bikes de cada marca
Tentámos juntar nas páginas iniciais desta edição os principais lançamen-
tos de cada fabricante, habituais nesta altura do ano. Estão todas aqui!

Grande entrevista:
Tiago Ferreira!
O nosso super campeão bateu um 
record do mundo em cima de uma 
BTT. Não é para todos! Falamos 
com ele sobre isso e sobre muito 
mais. Conversa animada...

Com os Anjos pelo 
Caminho fora... 
Acompanhámos os mediáticos 
Anjos e a Bike Angels ao longo do 
Caminho de Santiago e em cima 
de BTTs. Uma reportagem com 
momentos e imagens “deliciosas”.

Sugestões para novos conteúdos? Escreve-nos para Geral@GoRide.pt!
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74 Saltar de parapente 
com uma e-bike?!

48 Hans Rey: helicópteros, 
Nova Zelândia, e-bikes!

60 Como perder peso  
a andar de bicicleta

Aventura Internacional Performance

84 Alban Aubert pelas 
montanhas do Peru...
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em teste: specialized Tarmac sL7
A “bomba” de estrada experimentada até ao limite. As nossas impressões.

ricardo marinheiro em 
entrevista em Goride.pt

Teste em Goride.pt: 
BH Lynx race evo 8.5
Uma suspensão total preparada 
para superar qualquer obstáculo.

em teste: superior Team XF 29 issue r
Uma suspensão total preparada para os mais exigentes trilhos.

e-bike all mountain: 
roda 27,5’’ ou 29’’? 
Comparámos duas Cube iguais a 
fazer as mesmas coisas. Qual vence?

super Atleta:  
emily Batty

super Atleta:  
rui Porto Nunes
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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 recebas 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://www.cube.eu/en/2021/e-bikes/mountainbike/fullsuspension/stereo-hybrid-140/
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RICaRdO MaRINHEIRO  |  supER atlEta 011

Foi campeão nacional de elite  
em BTT em 2019 e é ‘a fundo’ que  
gosta de treinar e competir, se bem  
que esta época as corridas escasseiam… 
Ricardo Marinheiro em entrevista.

‘Treinar para 
pôr o dorsal…’

ausência de provas que componham os campeonatos oficiais 
em Portugal é algo que deixa Ricardo triste e desmotivado, tal 
como acontece com grande parte dos nossos atletas, certa-

mente. Mas não é por isso que deixa de treinar e dar o máximo sempre 
que está em cima da bicicleta. “Temos vontade de pôr o dorsal na bicicle-
ta”, confessa ao site GoRide.pt, quase que falando em nome de todos os 
atletas e praticantes de BTT. 

Agora, o foco está na próxima época, que se espera que decorra o mais 
dentro do normal que nos seja possível. Até lá, nada muda na preparação. 
Nem na velocidade a que Ricardo treina, sempre a dar tudo! Toca no bo-
tão ao lado e lê a entrevista completa no nosso site. Vale a pena! 

a

Ricardo Marinheiro

INSTAGRAM OFICIAL
RICARDO MARINHEIRO

Specialized Epic S-Works
 a supeR bike

FACEBOOK OFICIAL
RICARDO MARINHEIRO

no siTe Goride.pT:
enTreVisTa CoMpleTa  
a riCardo MarinHeiro 

https://www.instagram.com/emilybatty1/?hl=pt
https://emilybatty.com/
https://www.facebook.com/ricardomarinheiroxco/
https://www.instagram.com/ricardomarinheiro/?hl=pt
https://www.goride.pt/ricardo-marinheiro-temos-vontade-de-por-o-dorsal-na-bicicleta/
https://www.specialized.com/pt/pt/s-works-epic-axs/p/171229?color=&searchText=90320-0002
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Super bikeS
É o que a Trek junta no muito bem 

composto lote de novidades para este ano.  
BTT, downhill, enduro, estrada…  

Uma das mais recentes é esta Procaliber  
que vemos na imagem.

t r e k  2 0 2 1
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uavidade. É esta a pa-
lavra de ordem quando 
se fala oficialmente da 
nova Trek Procaliber 

2021. É esse termo que a marca 
utiliza para caracterizar o com-
portamento desta hardtail para 
XC e o efeito do sistema IsoSpeed 
na ação vertical da bike, “garan-
tindo simultaneamente a máxima 
eficiência da pedalada”.

A base das novas Trek Procali-
ber 2021 é o quadro em carbono 
OCLV Mountain, com cablagem 
interna, espaço para duas grades 

de bidão e tecnologia Knock Blo-
ck com um ângulo de viragem 
melhorado, a pensar para as 
curvas apertadas. E na geração 
deste ano acabou a presença de 
rodas de 27,5 polegadas nos ta-
manhos mais pequenos: todos 
os modelos de todos os tama-
nhos estão equipados de origem 
com rodas de rolamento rápido 
de 29 polegadas, Tubeless Ready, 
pneus Bontrager XR2 Team Issue 
2.20. São muitos os modelos, 
com preços a começar nos 1.799 
euros. Está tudo em GoRide.pt! 

S
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Trek Slash: melhorar para ser uma referência  
entre os atletas de enduro e de trail agressivo.  

É esse o objetivo da nova Slash, com a suspensão  
e a geometria do quadro em destaque.

Trek Émonda: já falámos delas antes  
e muitas vezes, até. Mas a verdade é que  

esta Émonda 2021 é uma das novidades de 
estrada incontornáveis no portfólio da Trek. 

eM GOriDe.pT:
Trek SlaSh 

eM GOriDe.pT:
Trek ÉMOnDa 

Suavidade.  
É eSTa  

a palavra 
de ordem 

quando Se fala 
oficialmenTe 
da nova Trek 

procaliber 2021.

trek  |  especial nOViDaDes 2021

eM GOriDe.pT:
Trek prOcaliber 

https://www.goride.pt/trek-quer-uma-slash-de-referencia-para-enduro-e-trail/
https://www.goride.pt/trek-emonda-a-bicicleta-que-nao-deixa-ninguem-indiferente/
https://www.goride.pt/trek-quer-uma-slash-de-referencia-para-enduro-e-trail/
https://www.goride.pt/chegaram-as-novas-trek-procaliber-2021-com-tecnologia-isospeed/
https://www.goride.pt/trek-quer-uma-slash-de-referencia-para-enduro-e-trail/
https://www.goride.pt/trek-emonda-a-bicicleta-que-nao-deixa-ninguem-indiferente/


ElEvar  
a fasquia

Além de todos os modelos que já focámos 
por aqui e em GoRide.pt, eis que  

a mais recente ‘bomba’ é a Epic Evo Base,  
a mais barata da gama Epic para BTT.  

Mas o que não faltam são opções em todas 
as vertentes no catálogo 2021 da marca.

S p e c i a l i z e d  2 0 2 1

usta 3.599 euros e está na 
entrada da gama Epic com 
um ponto em particular: 

traz o mesmo quadro em carbono 
FACT 11m que equipa os modelos 
Pro, Expert e Comp. Entre algumas 
novidades face ao ano anterior en-
contramos o espigão de selim te-
lescópico TranzX, o eixo pedaleiro 
de rosca e a passagem interna de 
cabos, enquanto no amortecimento 

temos 120 mm de curso dianteiro e 
110 mm de curso traseiro, mais con-
cretamente um amortecedor Ro-
ckShox Deluxe Select+ atrás e a sus-
pensão frontal RockShox Reba RL. 
Na transmissão está o grupo SLX 
da Shimano, série M7100, que tam-
bém ajuda a dar “alma” e fiabilidade 
a esta Specialized Epic: sistema 12x 
com pedaleiro 32t e cassete 50/34t. 
Série M6100 nos travões. 
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EM GOriDE.PT:
TarMaC sl7 2021

Gama Epic 2021: as bikes 
de BTT mais evoluídas que a 
Specialized alguma vez lançou. 
Toca nos botões abaixo para 
saberes mais.

Para a estrada, eis as 
novas Tarmac SL7…  
Vê a nossa review mais  
à frente nesta revista.  
Que “bomba”…

EM GOriDE.PT:
GaMa EPiC 2021

16014 eSpecial nOVidadeS 2021  |  Specialized

3

https://www.goride.pt/?s=tarmac  
https://www.specialized.com/pt/pt/shop/bikes/mountain-bikes/cross-country-mountain-bikes/epic/c/epic
https://www.youtube.com/watch?v=XzgshRiPlmA&t=29s
https://www.goride.pt/bike-da-semana-ai-estao-as-novas-specialized-epic-e-epic-evo/
https://www.goride.pt/mais-leve-mais-rapida-descobre-a-nova-specialized-tarmac-sl7/
https://www.youtube.com/watch?v=LMjzvg-ghgY&feature=emb_logo


EM GOriDE.PT:
TurBO CrEO sl 2021

E o gravel? Se for a motor, 
ainda melhor! É por isso que 
já estamos a testar as novas 
Turbo Creo SL. Vê aqui o vídeo 
das nossas experiências.

015Specialized  |  eSpecial nOVidadeS 2021

https://www.goride.pt/as-novas-specialized-creo-sl-em-redor-dos-3-castelos/
https://www.youtube.com/watch?v=LMjzvg-ghgY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1M1MZ7-a-Jo&feature=emb_logo
https://www.goride.pt/as-novas-specialized-creo-sl-em-redor-dos-3-castelos/
https://www.youtube.com/watch?v=UlTDnXGss2A


São muitas as novidades Cube 2021: praticamente todas  
as gamas da marca foram atualizadas, a todos os níveis  

e em todas as vertentes, desde o BTT hardtail e suspensão total  
até à estrada e o gravel. Mas quando falamos deste fabricante 

alemão é impensável não falar de e-bikes, certo?

C u b e  2 0 2 1

e facto, a Cube tem ganho 
nos anos mais recentes 
uma grande notoriedade 

com as suas Stereo Hybrid, que 
são e-bikes dinâmicas, eficientes, 
de design apelativo e com mate-
riais de topo. E sempre com um 
posicionamento de preços abaixo 
das suas rivais diretas. É o caso 

da Cube Stereo Hybrid 140 HPC 
ActionTeam 625 Nyon, uma “bom-
ba” de e-bike que é pura diversão, 
equilibrada e polivalente. Tem um 
preço de 6.499 euros e um quadro 
em carbono com bateria integrada 
e várias novidades em termos tec-
nológicos: a unidade motriz Bosch 
CX da quarta geração, com bateria 

de 625 Wh, é um exemplo disso 
mesmo. Ao nível da transmissão, as 
mudanças estão a cargo do fiável 
conjunto Shimano XT, a mesma li-
nha dos novos travões, com pinças 
de quatro pistões. Também salien-
tamos as suspensões FoxFactory: 
na dianteira uma Fox 36 Float Fac-
tory FIT4 150 mm. 
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Cube Ella Ride Hybrid 400: com preço de 2.349 
euros, a Ella Ride é uma elétrica de estilo vintage 

muito prática, pois o quadro Easy Entry permite-
nos subir para a bicicleta de uma forma rápida e 
simples, garante a marca.

Cube Nuride Hybrid
www.Cube.eu

Cube ella ride Hybrid 400
www.Cube.eu

A Cube Nuride Hybrid Performance 625 AllRoad 
é um novo conceito da marca para sair de casa e 
ir à aventura, dado que é uma bicicleta elétrica 
concebida para um pouco mais que uma utilização 
urbana. Custa 2.649 euros

Cube stereo Hybrid
www.Cube.eu

https://www.cube.eu/en/2021/e-bikes/mountainbike/hardtail/nuride-hybrid/cube-nuride-hybrid-performance-625-allroad-blacknnovablue-easy-entry/ 
https://www.cube.eu/en/2020/e-bikes/urban/urban/ella-hybrid/cube-ella-ride-hybrid-400-greennwhite-2020-easy-entry/
https://www.cube.eu/en/2021/e-bikes/mountainbike/hardtail/nuride-hybrid/cube-nuride-hybrid-performance-625-allroad-blacknnovablue-easy-entry/ 
https://www.cube.eu/en/2021/e-bikes/mountainbike/fullsuspension/stereo-hybrid-140/cube-stereo-hybrid-140-hpc-actionteam-625-nyon-actionteam/
https://www.cube.eu/en/2021/e-bikes/mountainbike/hardtail/nuride-hybrid/cube-nuride-hybrid-performance-625-allroad-blacknnovablue-easy-entry/ 
https://www.cube.eu/en/2020/e-bikes/urban/urban/ella-hybrid/cube-ella-ride-hybrid-400-greennwhite-2020-easy-entry/
https://www.youtube.com/watch?v=gU7CBPWc0Eo


Em todas 
as frEntEs

A Canyon é outras das marcas que já tem 
online as atualizações para 2021 de todos os 
seus modelos, da entrada ao BTT, passando 
pelo gravel, pelas e-bikes e pelas citadinas. 

Espreitemos alguns modelos.

Ca n yo n  2 0 2 1

omeadamente as novas Lux 
2021, pois entre elas está a 
suspensão total de corridas 

XC que conseguiu a vitória no Cam-
peonato do mundo com Pauline Fer-
rand-Prévot e Mathieu van der Poel, 
relembra a marca. Os preços andam 
entre os 2.999 e os 6.999 euros nes-
ta gama de 2021, sendo que no topo 
da gama está a tal vitoriosa Lux CF 
SLX 9 LTD… E diga-se que esta XC de 
competição está fantástica, a julgar 

pela lista de inovações: peso total 
de 10,3 kgs, espigão telescópico DT 
Swiss D 232 One, cockpit integrado 
da marca, guia de corrente minúscu-
lo, uma suspensão RockShox SID SL 
Ultimate (e amortecedor SIDLuxe), 
rodas Reynolds Blacklabel XC em 
carbono e kit de transmissão eletró-
nica SRAM XX1 Eagle AXS de 12x, pe-
daleiro em carbono 34t. Agora será 
uma questão de aproveitar bem esta 
génese de campeã… 
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018 espeCial novidades 2021  |  Canyon

https://www.youtube.com/c/CanyonBicycles/videos


Canyon Grail: é a grande novidade gravel da marca para 
2021, sendo que também existe uma versão eletrificada, a 
Grail:ON (preços de 4.999 a 5.999 euros).

Elétricas para a cidade? Estão aqui e são completamente 
novas, as Commuter:ON e as Precede:ON 2021.

Em GorIdE.Pt:
novas CanYon LuX

Em GorIdE.Pt:
novas CanYon GraIL

Em GorIdE.Pt:
CanYon CommutEr

019Canyon  |  espeCial novidades 2021

https://www.goride.pt/a-bicicleta-canyon-lux-habituada-a-grandes-vitorias-ja-tem-a-sua-edicao-2021/
https://www.goride.pt/canyon-revela-novos-modelos-grail-mantendo-aposta-no-gravel/
https://www.goride.pt/canyon-lanca-bicicleta-eletrica-para-conquistar-a-cidade/~
https://www.goride.pt/a-bicicleta-canyon-lux-habituada-a-grandes-vitorias-ja-tem-a-sua-edicao-2021/
https://www.goride.pt/canyon-revela-novos-modelos-grail-mantendo-aposta-no-gravel/
https://www.goride.pt/canyon-lanca-bicicleta-eletrica-para-conquistar-a-cidade
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BTT em Boa 
companhia

Falamos da companhia que pode fazer 
qualquer um dos modelos das três 

principais linhas da marca para BTT,  
que são autênticos campeões de vendas  

em Portugal. E nas versões de 2021 temos…

KT M  M y r o o n ,  
S ca r p  e  U lT r a  2 0 2 1

“argumentos” que conven-
cem. Na Scarp, por exem-
plo, que é a de suspensão 

total, a KTM fala de uma bike mais 
“ousada”, “vigorosa” e “veloz”, des-
tinada às maratonas de BTT, natu-
ralmente. A versão MT (Marathon) 
traz mesmo mais curso em ambas 
as suspensões (120 e 115 mm à fren-
te e atrás, respetivamente), além 
de incluir um espigão telescópico. 
Nesta versão e na Scarp “normal”, 

o sistema de amortecimento SLL- 
Straight Line Link contina a ser um 
ex-libris KTM Bike Industries: sem 
ponto de rotação junto ao eixo tra-
seiro e com escoras superiores a 
darem flexibilidade de oscilação 
(sensivelmente 8 mm), “reduz as 
vibrações do quadro ao mesmo 
tempo que responde com grande 
suavidade, sensibilidade e tração 
mesmo às mais pequenas irregula-
ridades”, garantem.

Da versão mais acessível (Pro) à 
versão topo-de-gama (Exonic), en-
contramos nestas máquinas várias 
características e tecnologias decor-
rentes do trabalho KTM Industrial 
Art, a começar pelo espaço para dois 
bidões no quadro e terminar nas ca-
blagens internas, nada visíveis nem 
na zona do pedaleiro. Mas há muito 
mais em cada versão, como podes 
ver pelos descritivos que encontra-
mos no site oficial da marca. 
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em GoRiDe.pT:
noViDaDeS KTm

eSpecial noViDaDeS 2021  |  KTM

https://www.goride.pt/ktm-2021-para-btt-as-novidades-nas-myroon-scarp-e-ultra-deste-ano/
https://www.goride.pt/ktm-2021-para-btt-as-novidades-nas-myroon-scarp-e-ultra-deste-ano/
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A topo de gama KTM Myroon Exonic 2021 
(7.699 euros) chama a atenção pela suspensão 
Fox 32 Float SC 29“ Factory com 100 mm  
e pelo conjunto SRAM XX1 Eagle.

KTM Ultra: há uma geometria em estreia, com tubagens 
alongadas, cabos internos e bloqueio remoto da suspensão. 
A gama KTM Ultra conta com 18 versões, dos 599 aos 1.549 
euros, e com medidas de roda 29” e 27,5”.

KTM Myroon 2021
KTM-biKe.pT

KTM UlTra e ChiCago 2021
KTM-biKe.pT

KTM  |  eSpecial noViDaDeS 2021

https://ktm-bike.pt/pt/pt/myroon  
https://ktm-bike.pt/pt/pt/myroon  
https://ktm-bike.pt/pt/pt/ultra-chicago
https://ktm-bike.pt/pt/pt/myroon  
https://ktm-bike.pt/pt/pt/myroon?year=3408
https://ktm-bike.pt/pt/pt/ultra-chicago?year=3408
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top enduro!
A Merida tem modelos 2021 muito equilibrados em todas  

as vertentes do ciclismo. Mas aqui focamos uma e-bike  
de enduro que fica na retina: a nova eOne-Sixty. 

M e r i d a  e O n e - S i xt y  2 0 2 1

ngraçado: a Merida diz que este 
modelo está para o enduro (e para 
o mundo das bicicletas) como os 

SUVs estão para o mercado dos automóveis, 
dada “a versatilidade com que permite ata-
car cada trilho”. Mas o que há de diferente: 
o Thermal Gate, que consiste em pequenas 
aberturas junto ao head tube que funcionam 
como se fossem uma chaminé, mas para dei-
xar entrar o ar e manter a bateria e o motor 
a temperaturas otimizadas. Bateria essa que 
é de 630 Wh, da Shimano. O cockpit eTRII da 
marca também é interessante, com cabla-
gem interna e testado para aguentar a “pres-
são” de até 140 kg. 
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Big.Trail: 
a gama de BTT 

hardtail  
da Merida está 

muito otimizada 
ao nível do 

quadro, com 
transmissões 
Sram e cabos  

a passar  
por dentro.

Scultura 
Endurance:  

pode levar pneus 
de até 35c, “para 

que seja possível 
atacar secções de 

terra ou estradas 
mais sinuosas 

sem ter de sair  
da bicicleta”,  
diz a marca.

Merida eOne Sixty
www.Merida-bikeS.cOM/pt

eM GorIde.pt:
SCuLturA endurAnCe

eSpecial nOVidadeS 2021  |  Merida

https://www.merida-bikes.com/pt-pt/p/merida-product-news-e-bikes/the-new-eone-sixty-carbon-435.html 
https://www.goride.pt/merida-scultura-endurance-aposta-no-desempenho-com-maximo-conforto/ 
https://www.goride.pt/merida-scultura-endurance-aposta-no-desempenho-com-maximo-conforto/
https://www.youtube.com/watch?v=c9QF3sV0V-0
https://www.merida-bikes.com/en/
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‘mais’ e-bike
É o que encontramos nesta elétrica de BTT 
que reforça o portfólio da marca para 2021.

S u p  e xF  8 0 8 9

nOVidadeS SUperiOr 2021
www.tecnOcycLe.cOM

motor que sustenta a lo-
comoção desta eXF 8089 
é o novo Shimano Steps 

EP800, com 250 w e acompanhado 
de uma bateria integrada de 504 
w que a Superior garante dar para 
mais de 120 km sem recargas pelo 
meio.(no Eco Mode). Rodas largas 
para os trilhos na montanha? Con-
fere: uma Shimano HB-MT410-B 
de 15 x 110 mm à frente e uma FH-
-MT400-B de 12 x 148 mm atrás, 
ambas com pneus Schwalbe Smart 
Sam KevlarGuard de 2,60.

Mas há mais: a começar pela sus-
pensão SR Suntour XCR34 Air com 
140 mm de curso e pelo amortece-
dor traseiro, um RockShox Deluxe 
Select R, tudo com bloqueio remo-
to, claro. Na transmissão há mais 
“garantias”, à partida, com a ação 
do pedaleiro 34t que normalmen-
te acompanha este set de motor e 
bateria, juntamente com um siste-
ma Shimano CS-M6100-12 10-51t, 
desviador e manípulos Shimano XT 
RD-M8100. Na travagem, o kit HD-
-EU830 da Tektro. 

o

023SuperiOr  |  eSpecial nOVidadeS 2021

SUP XF 979 RC: novidade 
de maratona e XC nas 

gamas de BTT da marca para 
2021. Amortecedor com 
100 mm, o mesmo curso 
da suspensão frontal, uma 
RockShox Sid, enquanto a DT 
Swiss está também nas rodas 
M 1900 Spline Boost. Espaço 
para dois bidões no quadro em 
carbono, cablagem interna, 
cockpit com componentes 
One1 e transmissão Shimano 
XT de 12x. Mas atenção:  
se na cassete temos 10-51t,  
no pedaleiro estão 36 dentes, 
vais ter de estar em forma!

https://www.merida-bikes.com/pt-pt/p/merida-product-news-e-bikes/the-new-eone-sixty-carbon-435.html 
http://tecnocycle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0jothFpnFmc
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Para usar 
e abusar
Não nos cansamos de olhar 
para as fotos feitas durante  

o ensaio do nosso amigo 
Carlos ‘Carecovski’ Bruno  

à nova Heckler, que 
detalhamos na edição 
anterior. Mas há outra 
novidade da marca...

S a n ta  C r u z  2 0 2 1

ma bike sem limites: é desta forma que 
a marca explica tudo o que é capaz de 
fazer a primeira e-bike elétrica da San-
ta Cruz, neste caso com roda 27,5’’. A 

Heckler integra uma infindável lista de coisas 
boas… Exemplos: as suspensões com curso de 
150 mm atrás e 160 mm à frente, bateria de 504 
wh, motor Shimano E8000 de 250 watts, trans-
missão SRAM Eagle de 12x e um quadro em car-
bono, claro. Ágil, divertida, equilibrada. 
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Para gravel: a Santa Cruz entra aqui 
neste novo segmento com a Stigmata, 
uma bike de gravel compatível com 
rodas/pneus de 700c ou 650b.

eM GOrIDe.PT:
sT. CruZ HeCKLer

eSpeCial nOViDaDeS 2021  |  Santa Cruz

https://www.goride.pt/santa-cruz-heckler-em-teste/
https://www.goride.pt/santa-cruz-heckler-em-teste/
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FOCus JaM² 9.9 DrIFTer
Com o novo motor Shimano Steps E8. Mas também  

há algo no segmento do gravel para chegar em novembro…

F O C u S  2 0 2 1

rande máquina, esta e-bike all mountain da 
Focus. Amortecedor e suspensão Fox (36 
Float Rhythm à frente, Float DPS atrás, am-

bos os sistemas com 150 mm), motor Shimano Steps 
E8 de 250 w, bateria de 378 Wh (juntamente com um 
booster com outros 378 Wh), transmissão XT de 12x 
(11-51t na cassete e pedaleiro 36t) e muito mais, in-
cluindo um belo sistema de travagem, o Shimano XT 
MT8120 com discos de 200 mm em ambas as rodas, 
que são de 29’’. O peso é de 23,5 kg e o preço de 6.999 
euros. E ainda há muito mais para ver neste e nos ou-
tros modelos deste ano. Fica a saber mais no site ofi-
cial da Focus ou no site do importador Tecnocyle. 

G

Focus Sam² 6.9: destinada ao enduro, esta 
bike conta com suspensões com 170 mm de 
curso, motor Bosch de 250 watts e bateria da 
mesma marca de 625 Wh. Custa 6.599 euros.
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Distribuição: tecnocycle

FOCuS  |  eSpeCial nOViDaDeS 2021

https://tecnocycle.com/
https://tecnocycle.com
https://www.youtube.com/watch?v=9xg72kSzaDo
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PORMENORES AERO
Esta é uma das várias novidades da marca para este ano.

B H  R S 1  2 0 2 1

BH RS1, na imagem mais 
abaixo, é uma bicicleta de 
estrada aero “concebida 

para qualquer tipo de utilizador, mes-
mo o profissional mais exigente”, 
garante a marca. Esta família da BH, 
além de várias versões, destaca-se 
agora por ter em opção cinco decora-
ções de série e até 32.000 combina-
ções de cores disponíveis através da 
plataforma BH Unique. Basta perder 
uns minutos no configurador online 
para criar a bike perfeita para os “so-
nhos” aero de cada um. 

A gama BH RS1 é composta por cinco 
modelos que partilham o mesmo qua-
dro e forqueta, sendo possível escolher 
entre grupo mecânico ou eletrónico. 
Os preços começam nos 2.699 euros. 
Mas há mais novidades… 
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VISITA O SITE OFICIAL
www.bhbIkES.COm/pT_pT 

EM GORIDE.PT:
BH RS1 2021

eSpecial novidadeS 2021  |  BH RS1 2021
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21 BH Ultimate evo 9.8
Uma hardtail que já estamos a testar para a próxima edição!  
O destaque: a transmissão eletrónica SRAM e… a leveza deste quadro!

113

11

12

https://www.goride.pt/?s=BH
https://www.bhbikes.com/pt_PT 
https://www.goride.pt/gama-bh-rs1-as-mais-recentes-bikes-de-estrada-da-bh-com-video
https://www.youtube.com/watch?v=SdEbt4Qz_ek&t=1s
https://www.bhbikes.com/pt_PT
https://www.youtube.com/watch?v=2m9B--pgoQM&t=3s
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Qualidade e 
desempenho?

bmc TimemachiNe 
ROaD 2021

iz a marca que as Timema-
chine Road nunca foram 
bicicletas normais: “Mo-

delação aero, simulações CFD, ses-
sões no túnel de vento, momentos 
de teste infindáveis…”. Os modelos 
de 2021, assim, impressionam, sim 
senhores: à frente, o Integrated 
Cockipt System que dá à bike um 
estilo claramente aero, com cabos 
escondidos no interior e apenas 
duas peças; e também a forque-
ta TCC, atendendo à aerodinâmica 
que é preciso neste segmento. E o 
que não falta são componentes de 
topo às várias versões, das rodas 
DT Swiss ARC 1100 DICUT Carbon à 
transmissão SRAM Red eTap AXS. 
Peso? Apenas 8,2 kgs…  

D

As Timemachine de 
2021 correspondem 
perfeitamente a estas 
duas premissas...

https://ktm-bike.pt/pt/pt/myroon  
https://ktm-bike.pt/pt/pt/myroon  
http://www.ciclocoimbroes.com/
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para todos...
São tantas as novidades da Giant neste mês de setembro que nem 
sabemos bem por onde começar… Que tal espreitar a nova XTC 
Advanced SL 29 0? Vê as restantes bikes no site oficial da marca.

G i a n t  2 0 2 1

inda não vimos esta har-
dtail topo de gama ao vivo, 
mas arriscamos desde já 

dizer que tem pinta! A troco de 7.125 
euros levamos para os trilhos uma 
bike com ADN da competição XC e 
com componentes acima da média 
nesta versão em particular. Além de 
rodas Giant XCR-0 e pneus Maxxis 
Aspen, a suspensão é uma Fox 32 
Float SC Factory com 100 mm. Na 
transmissão, o conjunto Shimano 
XTR dá cartas: pedaleiro 34t, cas-
sete 10x51t. Nos travões, também o 
grupo XTR. Mas o site da Giant mere-
ce uma boa espreitadela, pois todas 
as gamas em todas as vertentes re-
ceberam atualizações para 2021. 

GIANT XTC ADVANCED SL 29
www.GIANT-bICyCLES.Com

113

especial nOViDaDes 2021  |  Giant

a

https://www.merida-bikes.com/pt-pt/p/merida-product-news-e-bikes/the-new-eone-sixty-carbon-435.html 
https://www.giant-bicycles.com/int/bikes-xtc-advanced-sl-29-2021
https://www.titandesert.com/en
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Estrada  
Elétrica
Seja a versão Premium ou a versão 
10, esta bike elétrica de estrada diz 
ser uma das mais leves do mundo…

scOtt aDDict eRiDe 2021

ouco mais de 10 kg. Estamos a 
falar do peso total da bike que a 
Scott anuncia, sendo que o qua-

dro em carbono 1,04 kg. A Addict eRIDE 
tem uma capacidade total de bateria de 
460 wh se contarmos com o range boos-
ter e com o motor Mahle de 460 Wh. Sem 
cabos à vista. No caso da Premium, por 
exemplo, encontramos transmissão Shi-
mano Dura-Ace Di2 Disc de 22 velocida-
des, rodas Syncros Capital 1.0 40e, pneus 
Schwalbe Pro One TL e componentes 
Syncros também em carbono.  

EM GoridE.pt:
NoVidadEs scott

p

scOtt  |  especial nOViDaDes 2021

https://www.goride.pt/?s=scott 
https://www.goride.pt/?s=scott 
https://www.titandesert.com/en
https://www.polisport.com/pt/bicicleta/transporte-e-mobilidade/trailer_678-582.html
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Specialized 

Tarmac Sl7 experT  
UlTegra di2

ntes de deixarmos as 
nítidas impressões de 
como se porta esta 
Specialized, podemos 
e devemos fazer um 

“apanhado” do que é oficialmente indi-
cado sobre a bicicleta. Principalmente, 
o foco de desenvolvimento associado 
ao nome Tarmac continua a ser o aero. 
E uma busca incessante pela inova-
ção, para tornar o quadro o quão rápido 

quanto as regras de UCI permitam, diz a 
marca. Após testes em túnel de vento, 
afirmam mesmo que estamos perante 
a Tarmac mais rápida de sempre. Sem 
compromissos, pura velocidade.

Ora, embora a aerodinâmica seja o 
elemento primordial no que concerne 
ao desenvolvimento de uma Tarmac, o 
fator peso não é, de modo algum, pos-
to em segundo plano. Com estas duas 
premissas aliadas – e alinhadas –, 

A

Rider e texto: Nuno Granadas 
Fotografia: GoRide Magazine

TAlhAdA pArA 
A velocidAde?

Uma bicicleta desenhada para ser rápida,  
sem cedências. Não obstante, estamos 

perante um ‘pacote’ que vai além da destreza 
aerodinâmica. Um quadro leve e que nos  

dá uma grande flexibilidade em competição, 
treino ou lazer. Vamos saber mais…

Specialized Tarmac SL7 
Expert Ultegra Di2



031

Specialized Tarmac SL7 Expert Ultegra Di2

Roda 
700

Peso 
N/D

Preço 
€ 5.299

Modalidade 
Estrada aero

SpEciaLizED Tarmac SL7 ExpErT ULTEgra Di2  |  TESTE



a busca pelo melhor compromisso 
aerodinâmica vs. peso é um desa-
fio enorme. Quanto menor o arrasto, 
mais peso se ganha. Ou ganhava. Com 
a nova Tarmac, a filosofia da Specia-
lized focou-se em criar um pacote o 
mais aerodinâmico possível e com um 
peso no limite das normas da UCI – ou 
até mesmo menor. Tudo isto sem sa-
crifícios na vertente aerodinâmica. 

Através da “filosofia” Rider-First En-
gineered, a Specialized trabalhou para 
que esta nova Tarmac SL7 2021 fosse 
um produto acima de tudo equilibrado 
e com grandes índices de manobrabi-
lidade, sem que o tamanho do quadro 
importe. Com o feedback recolhido 
junto de quem sabe… Nada mais nada 
menos que os ciclistas profissionais 
de equipas Specialized do World Tour 

(Boels-Dolmans, Deceuninck-Quick-
-Step e Bora-hansgrohe). Assim, o 
fabricante ajustou o desenvolvimen-
to da nova Tarmac com base nos da-
dos recolhidos em milhares de kms 
feitos na estrada. Procurou-se um 
equilíbrio entre as zonas dianteira e 
traseira da bicicleta, para que, mes-
mo nas tiradas mais longas, a mesma 
seja confortável. Vejamos se tudo 
isto surtiu efeito…

mais do que bom aspecto…
O design é simples e extremamen-
te clean, com a marca a recorrer a 
soluções de integração simples na 
tentativa de criar um cockpit rápido 
e com grande manobrabilidade. A 
organização dos cabos foi melhora-
da, com atributos aero e cablagem 

integralmente interna. Fácil para pe-
dalar, fácil de transportar em viagem. 

A sensação que se tem ao usar esta 
bicicleta pela primeira vez é difícil de 
digerir: serve que nem uma luva, total 
integração e conforto. Numa aero, é 
um pouco surpreendente esta sensa-
ção de all-rounder. O quadro Tarmac 
SL7 FACT 10r Carbon é “nervoso”: de-
pressa se atingem grandes velocida-
des a partir do zero. Uma pedalada 
vertiginosa, a rigidez do conjunto sig-
nifica que toda a força aplicada nos 
crancks vai exatamente para onde 
deve: a estrada. No entanto, rigidez 
não significa menos conforto. Mes-
mo em asfalto menos liso, a sensação 
nos ombros e braços é surpreenden-
temente suave. A forqueta em FACT 
Carbon trabalha eficientemente, 

032 TESTE  |  SpEciaLizED Tarmac SL7 ExpErT ULTEgra Di2
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Ficha Técnica

Especificações  
resumidas: 

» Quadro: FACT 10r  (carbono). 
» Forqueta:  
FACT Carbon, 12x100mm. 
» Guiador: Specialized Expert 
Shallow Drop, 125 x 75 mm. 
» Fita do guiador:  
Supacaz Super Sticky Kush 
» Espigão: 2021 S-Works 
Tarmac Carbon. 
» Desviador dianteiro: 
Shimano Ultegra Di2 R8050. 
» Desviador traseiro: 
Shimano Ultegra Di2 R8050. 
» Travões:  
Shimano Ultegra R8070. 
» Pedaleiro: Shimano Ulte-
gra R8000, 11x, 52/36t. 
» Cassete: Shimano  
Ultegra R8000, 11x, 11-30t. 
» Rodas: DT Swiss R470. 
» Pneus: S-Works Turbo. 
» Selim: Body Geometry 
Power Expert.

SITE OFICIAL
SPECIALIZED.COM/PT

abafando as irregularidades do piso, 
transmitindo confiança e conforto 
ao condutor. 

Bem apoiada
A transmissão Shimano Ultegra Di2 
R8050 de 11 velocidades, cassete 11-
30t, pedaleiro duplo 52-36t, trans-
mite solidez, precisão e robustez ao 
conjunto. Trocas de relação suaves 
e precisas, com apenas um pequeno 
toque no manípulo, ou não estivésse-
mos perante um conjunto eletrónico 
com créditos firmados no mercado 
(e que fica atrás apenas do “irmão 
mais velho” Dura Ace no que à Shima-
no diz respeito). 

Após cerca de 400 kms rodados, 
as mudanças mantiveram-se como 
na primeira hora: sem falhas, 

Algo reconhecidamente vital numa bike de estrada hoje em dia…  
O sistema de travões é o Shimano Ultegra R8070 com discos hidráu-

licos. Há muito tempo que foi ultrapassado o estigma relativamente à 
performance dos travões de disco numa bicicleta de estrada, no entanto, 
continua a ser surpreendente a evolução contínua desta tecnologia. Uma 
palavra pode descrever este conjunto: poderoso. Uma travagem segura, 
poderosa e que “pára” verdadeiramente a bicicleta. E consegue-o man-
tendo um comportamento modular, não atirando para o disco toda o seu 
poder de forma abrupta e ríspida. A travagem é forte, sim, mas eficiente, 
precisa e amigável, evitando assim os sempre indesejáveis bloqueios de 
roda aquando de uma ação mais vigorosa. 

a importância da travagem

A sensAção que 
se tem Ao usAr 
estA bicicletA 
pelA primeirA 

vez é difícil de 
digerir: serve 

que nem umA 
luvA, totAl 
integrAção  
e conforto.

SpEciaLizED Tarmac SL7 ExpErT ULTEgra Di2  |  TESTE

YoUTUBe
SpeciAliZed

https://www.specialized.com/pt/pt
https://www.specialized.com/pt/pt/tarmac
https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.youtube.com/specialized/search?query=tarmac


rodas ‘intermédias’

menos aero… 

Shimano Ultegra di2

leve e belo? 

Selim cómodo

Transmissão  
adequada?

As rodas DT Swiss R470 não são 
feitas de carbono, mas as suas carac-
terísticas contribuem para o compor-
tamento all-rounder da bike. 

Mesmo parecendo um pouco 
deslocado face ao caracter aero dos 
restantes elementos do cockpit, o 
guiador em alumínio cumpre o seu 
desígnio. 

Um sistema de transmissão que 
dá garantias de fiabilidade, à partida. 
Suave e preciso, sem complicações.

O quadro Tarmac SL7 FACT  
10r Carbon é “nervoso”: depressa  
se atingem grandes velocidades  
a partir do zero.  

De perfil curto, não é dos mais 
caros nem dos mais leves. Mas cum-
pre bem a sua missão, sendo aerodi-
nâmico e confortável o suficiente.

Parece-nos que sim: 11 velocida-
des, cassete 11-30t, pedaleiro duplo 
52-36t. Se estamos bem preparados, 
mesmo uma subida exigente pode não 
levar o número de relações ao limite.
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grande ou pequena… 
… não importa. Porque a Specialized garante que a 
Tarmac é um produto equilibrado e com grandes índices 
de manobrabilidade sem que o tamanho do quadro 
influencie o desempenho.

Forqueta em carbono
Trabalha eficientemente, abafando as 
irregularidades do piso, transmitindo 
confiança e conforto ao condutor.
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totalmente no ponto. Esta transmis-
são, aliada aos restantes componen-
tes, traduz-se num comportamento 
excecional em estradas planas, sendo 
que facilmente se rola acima dos 40 
km/hora quase sem se dar por isso! 
A amplitude da cassete significa que 
até os menos preparados não preci-
sam de ter medo de uma boa subida. 

Com características aero, a bike 
sobe muito, muito bem. Em pendên-
cias entre os 4 a 8% ainda sobram 
alguns carretos na cassete e as subi-
das são agradáveis e em bom ritmo. 
Por volta dos 10 a 12% talvez já seja 
necessária a “avozinha”. A partir dos 
14%, provavelmente já terá mais a ver 
com o nível do piloto. No entanto, não 
deixa de ser uma agradável surpresa 
as características “trepadoras” desta 
devoradora de asfalto. 

As rodas DT Swiss R470 rim, 20 
mm e tubeless ready, estão razo-
avelmente à altura dos restantes 
componentes. Embora seja um con-
junto em liga e não em carbono, as 
características contribuem para o 
comportamento all-rounder: não 
comprometem a rolar, são leves e 
responsivas a subir e transmitem 
segurança, sem falhas, a descer, 
sem vibrações nem ondulações. 

A borracha montada é S-Works 
Turbo, 120 TPI, 700 x 26mm. Um 
pneu liso que rola muito bem e não 
compromete a subida. Mas é a des-
cer que este pneu mais mostra a sua 
força: muita segurança e estabilida-
de. Um compromisso perfeito numa 
medida não muito habitual, 700 x 26, 
atirando ali para o meio dos mais ha-
bituais 700 x 25 e 700 x 28.

mais controlo?
Para alcançarmos níveis de contro-
lo como neste caso, há periféricos 
que têm de trabalhar nesse senti-
do. O guiador é um deles, apesar de 
aqui estar presente um Specialized 
Expert Shallow Drop em alumínio, 
com 125 mm de drop e 75 mm de 
reach, com fitas Supacaz Super Sti-
cky Kush. E dizemos apenas porque, 
apesar de ser um bom elemento, 
este é provavelmente o componente 
menos forte de todo o conjunto, não 
tendo características aero. 

No entanto, não é desconfortável 
e, para a maioria dos pilotos, deverá 
cumprir a função. A uni-lo ao qua-
dro temos um Tarmac integrated 
stem, com 6 graus. Aero, de linhas 
simples e modernas, serve também 
como ponto de entrada da cabla-
gem. Um componente que também 
cumpre, acrescentando ainda um 
toque de classe ao conjunto pelo 
seu belo design. 

O selim é também um componente 
made in house, um Specialized Body 
Geometry Power Expert. Anatómico, 
aerodinâmico e extremamente con-
fortável, sem comprometer no que 
concerne ao peso. Pode-se encon-
trar selins mais leves no mercado, 
mas o conforto deste selim está lá 
mesmo em voltas mais longas, dimi-
nuindo a zona de contacto através da 
ranhura central. A segurá-lo temos o 

mais fotos  
e/ou vídeos!

Em GoRide.pt! 

ao Fim de maiS de 
400 kmS rodadoS, 
aS mUdançaS 
mantiveram-se 
como na primeira 
hora: Sem FalhaS, 
ToTalmenTe  
no ponTo. 
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espigão 2021 S-Works Tarmac Car-
bon que é Di2 Compatible; ou seja, 
incluída no espigão está a caixa de 
junção do sistema Di2, o ponto onde 
se encontra a ficha para carrega-
mento do sistema e ligação ao com-
putador. Estão lá também dois LEDs 
que servem para fazer afinações e 
também verificar o nível de bateria 
do sistema, em combinação com o 
uso das manetes.  

ma bicicleta com um desempenho aero 
e um conforto e desempenho global all-
rounder: muito boa a rolar, amigável a subir, 

confortável, precisa e segura a descer. O quadro é 
extremamente bonito, leve e com linhas modernas 
e sóbrias. A transmissão eletrónica acrescenta fi-
abilidade ao conjunto. Confortável o suficiente para 
aqueles dias mais longos no selim. Mas é nos dias de 
competição que mostra a sua verdadeira raça Tar-
mac: uma máquina talhada para a velocidade, que 
não compromete nas outras áreas. 

U

A nossa avaliação...

pontos mais positivos:
» A qualidade e beleza do quadro.
» O comportamento all rounder, que não  
deixa ninguém indiferente e traz versatilidade.
» A ‘inevitável’ transmissão eletrónica  
da Shimano, bastante fiável e ‘divertida’.
» O conforto do selim, algo a que damos muita 
importância (apesar de ser fácil de trocar...).

pontos a melhorar:
» Apenas um: digamos que o guiador  
não está em linha com a qualidade  
dos restantes componentes…

037SpEciaLizED Tarmac SL7 ExpErT ULTEgra Di2  |  TESTE
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Texto: Paulo Quintans  |  Fotos: Paulo Quintans e Bike Angels

Pedalar com fé
Muita crença, boa disposição e… kms para percorrer. Acompanhámos 

esta dupla dos palcos em algo que também adoram fazer:  
andar de BTT com a sua equipa Bike Angels. A ‘volta’ foi a peregrinação  

até Santiago de Compostela, repleta de aventuras e fé.

Com os Anjos pelos Caminhos de Santiago

Anjos pelos CAminhos de sAntiAgo  |  AVentURA 039
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á já muito tempo que 
os manos Sérgio e 
Nelson Rosado, mais 
conhecidos no mun-
do da música portu-

guesa como Anjos, planeavam esta 
aventura, que acaba por assumir 
contornos de “missão”. Mas con-
fessam que, por causa da ocupada 
carreira profissional que têm, não foi 
fácil encontrarem datas para esta-
rem dez a doze a dias longe de casa, 
do trabalho, da família, totalmente 
dedicados à suas bikes de BTT. Mas 
aconteceu: em meados de agosto, 
os Anjos fizeram-se ao “caminho”.

Assim que as autoridades sanitárias 
de Espanha e Portugal autorizaram, 
os Anjos juntaram-se a quatro ami-
gos de aventura na sua equipa Bike 
Angels e fizeram-se à estrada, aos 
trilhos. Objetivo: percorrer o caminho 

de peregrinação desde a Aldeia da 
Mesquita, no concelho de Mértola, até 
à Praça do Obradoiro, em Santiago de 
Compostela. Tivemos a oportunida-
de única de acompanhar este grupo 
a partir da terceira etapa, aquela que 
partiu do Castelo de Monsaraz.

como tudo começou…
Voltemos ao início, contudo: a ideia 
de percorrer o caminho de Santiago 
de BTT surgiu da cabeça do irmão 
mais velho Nelson. A partir daí co-
meçaram os preparativos e também 
muitos dias de treino prévio, já que, 
naturalmente, percorrer quase 900 
kms de trilhos em dez dias requer 
alguma preparação física e mental, 
como todos sabemos. Depois foi só 
convencer os companheiros de via-
gem: o irmão Sérgio Rosado e os ami-
gos Pedro Duque, Francisco Carvalho 

e Paulo Quintans (em representação 
da GoRide Magazine!). 

O passo seguinte era o alinhar de 
agendas, para que todos pudessem 
viver a aventura ao máximo, estu-
dando de antemão os caminhos, para 
que nada falhasse. Numa fase inicial, 
a ideia era fazer a totalidade do ca-
minho em autonomia total; mas, por 
uma questão de segurança e até de 
conforto, confessemos, fomos à pro-
cura de apoio. Porque executar todas 
as ideias que iam surgindo estava a 
fazer com que o material que tería-
mos de levar fosse uma sobrecarga 
demasiado grande. Foi assim que 
surgiu o sexto elemento da equipa, 
o nosso motorista e “anjo da guarda” 
Francisco Carvalho Junior. A função 
dele era a de garantir o transporte 
da nossa bagagem de um ponto para 
o próximo. E, no final, trazer-nos em 
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total segurança de Santiago de Com-
postela até casa.

Apesar desta preciosa ajuda di-
ária, toda a restante jornada acon-
tecia em autonomia total. O Fran-
cisco saia de manhã, tal como nós, 
do local onde pernoitávamos e só o 
voltávamos a ver ao final do dia no 
hotel, residencial ou albergue onde 
íamos passar a noite. E ao longo do 
percurso passámos por tudo, desde 
alojamentos locais fantásticos e ho-
téis de muitas estrelas até residen-
ciais e albergues de peregrinos. Do 
mais luxuoso ao mais simples sítio, 
em todos fomos recebidos de bra-
ços abertos e com a maior simpatia. 

Todos os dias levávamos connosco 
o material necessário para a etapa, 
bem como o material de filmagem 
que incluía um drone, duas actionca-
ms GoPro e três baterias.

A viagem
Apenas nos juntámos ao grupo em 
Monsaraz, numa tarde de calor típico 
alentejano e depois de uma viagem de 
carro desde Torres Vedras. A primeira 
coisa a fazer foi saber como tinham 
corrido os dois primeiros dias, pois 
embora estivesse em permanente 
contacto telefónico ouvir de viva voz 
é sempre diferente. E não podia ficar 
mais satisfeito: a viagem estava a 
seguir conforme planeado (e o sofri-
mento também!). Afinal de contas, o 
Alentejo não é plano, como se diz; e 
os percursos desde a Aldeia da Mes-
quita até Serpa e de Serpa a Monsaraz 
foram os mais duros percorridos na 
região alentejana. Cerca de 100 kms 
por dia e com acumulados acima dos 
2.000 metros de desnível positivo.

Destes dois primeiros dias o que 
todos destacaram foi a passagem 

pela Mina de São Domingos, uma 
paisagem deslumbrante e ao mes-
mo tempo quase que apocalíptica, 
fazendo lembrar um filme de ficção 
científica daqueles em que a destrui-
ção é total e apenas nós sobrevive-
mos para contar a história. 

Ao segundo dia, a subida final até 
ao castelo de Monsaraz, onde se con-
segue recuar no tempo e ficar a ima-
ginar como conseguiram os nossos 
antepassados construir tamanha for-
tificação para proteção das suas gen-
tes. A paisagem do topo da muralha 
é fascinante: o Alqueva e um por do 
sol como existem poucos… Um minu-
to em silêncio total e é possível ouvir 
apenas o vento e as cigarras ao fundo. 
Uma paz de espírito que nos revigora 
para o resto do caminho.

O dia seguinte ligou Monsaraz a 
Sousel, uma etapa mais plana mas 
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sAnitáriAs 
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e portugAl 
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quAtro Amigos 

de AventurA  
e fizeram-se  

à estrAdA,  
Aos trilhos. 
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não menos complicada. O caminho 
está bem marcado, nota-se o cuidado 
e empenho que o Turismo do Alente-
jo e Ribatejo tem tido para conseguir 
que esta rota de peregrinos seja uti-
lizada por todos. Este dia ficou mar-
cado pela passagem pelo Santuário 
da Nossa Senhora da Boa Nova, em 
Terena, Alandroal. Um local que a to-
dos nós, e em especial ao Nelson, diz 
muito. Esta igreja-fortaleza é uma das 
poucas que se mantém intacta em 
toda a Península Ibérica. Um local de 
culto, com uma mística e uma energia 
próprias e indescritíveis. Este foi um 
dia de bênção, até porque a paragem 
seguinte foi na Igreja Matriz de Es-
tremoz, onde fomos recebidos pelo 
pároco local. Uma breve visita à igre-
ja, ouvidas algumas histórias sobre 
a edificação da mesma e a sua rela-
ção aos Templários e a rainha Santa 
Isabel, recebida a bênção no altar da 
igreja, e foi seguir viagem. Próxima 
paragem: Sousel.

continuar o percurso
De Sousel - depois de um fantástico 
jantar, uma ótima dormida e um pe-
queno almoço especialmente pre-
parado para quem vai pedalar mais 
100 kms - saímos em direção a Nisa. 
Desta vez os trilhos mudaram… Pas-
sámos por diversas herdades agrope-
cuárias que se deixam atravessar pelo 
caminho e nas quais somos constan-
temente observados por gado bovino. 
Confessamos que a primeira passa-
gem não foi muito tranquila… Nestes 
locais basta seguir o trilho e ter o cui-
dado de abrir e fechar as respetivas 
portadas, pois os animais não se inco-
modam se nós não os incomodarmos, 
obviamente. A primeira paragem do 
dia fizemo-la no Crato para um almo-
ço de sandes de presunto e Coca-Co-
la, alimentos muito frequentes duran-
te estes dez dias! Até Nisa o percurso 
foi penoso: seguindo o trilho marcado 
tivemos de percorrer cerca de 5 kms 
de terreno lavrado. Ou alguém trocou 
as placas, ou outro alguém resol-
ver dificultar o caminho ainda mais 
e lavrou todo o terreno com a zona 
de circulação incluída. Como se não 
bastasse, ainda antes de chegarmos 
a Nisa tivemos de passar por outro lo-
cal complicado, desta vez com o trilho 

entre muros de propriedades abando-
nadas, repletas de silvas, sem sequer 
se perceber onde temos de circular. 
Nalguns locais tivemos de desmontar 
e passar a bike por cima da vegeta-
ção. Terminado o calvário, a chegada 
a Nisa reservou-nos o merecido des-
canso num dos hotéis aderentes aos 
caminhos de Santiago.

Paisagem para comtemplar
De Nisa a Tomar, por uma questão 
de logística, e principalmente porque 
nessa zona o caminho ainda não está 
totalmente marcado, tivemos de fa-
zer essa parte do percurso de carro, 
bastante cedo. E nesse destino co-
meçou uma das mais belas etapas 
deste caminho.

Em primeiro lugar, a mudança 
completa de paisagem. Deixamos os 
campos alentejanos, as oliveiras, os 
sobreiros e as azinheiras, e sabemos 
que vamos passar por mais aldeias e 
zonas povoadas. Já em Tomar, e ten-
do em conta que tivemos esta boleia 
forçada, resolvemos subir ao Conven-
to de Cristo e daí fazer a nossa parti-
da para esta jornada, que nos levaria 
até à cidade de Coimbra. Tal como já 
mencionámos, esta é uma das mais 
atrativas etapas do Caminho: são cer-
ca de 94 kms com 1.703m D+ de puro 
BTT, em que praticamente só toca-
mos em asfalto em Tomar, quando 
atravessamos algumas estradas na-
cionais, e depois em Coimbra. Tudo o 
resto é caminho rural com trilhos fan-
tásticos e até alguns single tracks no 
meio da serra, bem como na partida, 
ao percorrermos alguns kms na mar-
gem do rio Nabão.

A chegada a Coimbra é fabulosa, 
a vista do alto do convento Rainha 
Santa Isabel é lindíssima, quase pa-
rece que tocamos o Mondego e toda 
a baixa da cidade. Estamos a meio 
da viagem, as pernas já reclamam 
descanso, mas o coração diz-nos 
para continuarmos...

De Coimbra a Oliveira de Azeméis 
pouco há a dizer, pois é uma etapa 
mais “chata” e em que percorremos 
parte do IC2. Paisagem mais indus-
trial, plantações de eucaliptos, com 
passagem por algumas aldeias rurais, 
essas sim bonitas. Pelo meio um con-
tratempo com uma automobilista 
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TrinTa e seTe 
minuTos para 
subir cerca  
de 2 kms  
de um Trilho 
inclinado, 
pedregoso, 
e que alguns 
ainda 
TenTaram  
subir a 
pedalar... 
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descuidada, que felizmente apenas 
causou danos materiais ao nos-
so amigo Sérgio. Um dia não muito 
agradável, apenas não se tornou no 
pior do dia da viagem porque no final 
tivemos a visita dos nossos amigos 
da Grandíssima e um convite para 
jantar. E que jantar! 

Mais difícil foi sair no dia seguinte 
de Oliveira de Azeméis para São Pe-
dro de Rates, pois o descanso não foi 
muito. Esta foi talvez a única noite 
em que desviámos um pouco o foco 
na nossa missão. Mas algo que sem 
dúvida compensou pela celebração 
da amizade que tão importante é 
nestes tempos difíceis.

A chegar ao Porto…
Nesta etapa, mais civilização, mais in-
dústria, mais pessoas, carros, motas, 
transportes públicos, azáfama do dia 
a dia e a vontade das pessoas de reto-
mar a tão desejada normalidade que 
este vírus malvado nos tem levado. 
De salientar a entrada na belíssima 
cidade do Porto pela Serra do Pilar, 
atravessando o Douro, contemplando 
as suas duas margens e as diferenças 
de cor entre elas. A chegada à Sé e o 
importante carimbo nos passaportes 
do peregrino: sim, não nos esquece-
mos dos passaportes. E por todos os 
templos, albergues ou locais onde 
tomamos as nossas refeições fomos 
parando e carimbando o documento.

Da Sé do Porto foi sempre a descer 
por becos e ruelas até à Ribeira! De-
pois nova subida da Ribeira até à Igreja 

das Carmelitas e à Igreja do Carmo, 
com a sua casa escondida no meio. A 
maior parte de nós nem se apercebe 
que ali está a casa mais estreita de 
Portugal e uma das mais estreitas da 
Europa. Para fechar o dia, eis a melhor 
Francesinha do mundo, aquela que 
comemos no café Macedos Peregri-
nos, em São Pedro de Rates. 

De São Pedro de Rates rumamos 
a Valença naquele que seria o último 
dia em terras lusas. Mais paisagens 
deslumbrantes, trilhos magníficos, 
antigas estradas romanas, aldeias 
milenares e a sempre deslumbrante 
Ponte de Lima. A partir daqui começa 
o sofrimento, culminando na Labruja. 
Trinta e sete minutos para subir cerca 
de 2 kms de um trilho inclinado, pe-
dregoso, e que alguns ainda tentaram 
subir a pedalar... A recompensa final 
na conquista da Labruja foi uma fon-
te de água fresca e cristalina que nos 
revigorou e uma vista lá do alto sobre 
uma pedra gigante. Daí até Valença 
foi tudo a descer, ou quase. Dois dias 
mais e cumpriríamos a nossa missão.

entrar em espanha
De Valença a Pontevedra e de Pon-
tevedra a Santiago de Compostela. 
O que destacar nestes últimos dois 
dias? Em primeiro lugar, dizer que 
foram as etapas mais curtas, com 54 
e 66 kms, o que não as tornou mais 
fáceis, já que o desnível se manteve 
com um acumulado positivo médio de 
1.000 metros por dia.

Depois a entrada em Espanha. A 

os números  
da viagem!

•	 10	dias	a	pedalar!
•	 854,69	kms		percorridos.
•		 13.734	m	de	acumulado.
•		 45	horas	em	movimento.
•		 2	horas	de	paragem	por		 	
 dia, em média (alimentação,  
 furos, captação de vídeos  
 e fotos, carimbos e visitas 
 a monumentos).

passagem pela mítica ponte rodo-
-ferróviaria que liga as duas margens 
do rio Minho e nos permite deixar 
Portugal e entrar no país vizinho. 
Curiosamente quase não se notam 
diferenças, apenas as bandeiras de 
Espanha e da Galiza e uma placa com 
o nome do país. As gentes, os cos-
tumes e até alguns monumentos e 
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construções são uma mescla de dois 
povos que outrora foram um só. Daí 
em diante foi um pedalar constante, 
primeiro até Pontevedra com uma 
paragem para almoço em Pontesam-
paio (para provar o polvo à galega), 
depois a começar a subida tenebrosa 
de uma estrada romana com mais de 
800 metros em 20 minutos.

De Pontevedra a Santiago de Com-
postela, cada um nós partiu com os 
seus pensamentos. Não falámos, 
nem brincámos, mais parecia que 
algo superior se tinha ligado a nós 
e que estes últimos kms seriam 
dedicados à meditação, ao motivo 
principal que nos tinha levado a fa-
zer esta viagem: chegar à Praça do 

Obradoiro e à sua imponente cate-
dral em Santiago de Compostela.

E a chegada foi fantástica. Pará-
mos, olhámos uns para os outros 
sem saber bem se devíamos rir ou 
chorar, contemplámos a praça que 
noutros tempos não muito longín-
quos estaria repleta de peregrinos 
e visitantes. Mas desta vez éramos 
apenas nós os cinco, um outro casal 
de alemães também em bicicleta e 
mais dois ou três grupos com no 
máximo quatro peregrinos cada.

A praça era só nossa, e parecia 
maior que o habitual; a catedral, que 
continua em obras, estava impo-
nente e magnânima, destacando-se 
sobre todos os restantes monumen-
tos. Lá dentro o silencio era ensur-
decedor, e aí terminámos a nossa 
missão agradecendo por tudo aquilo 
que nos foi dado durante estes mag-
níficos dez dias de BTT. Pelo bom 
e pelo mau, pelo sofrimento e pela 
alegria, pelas subidas dolorosas e 
pelas descidas alucinantes, pelos 
percalços e avarias, pela entreaju-
da. Em suma, pela vida… 
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sistema de suspensão 
total Split Pivot, com 
provas mais do que da-
das entre os mais recen-
tes modelos da marca 

neste segmento, transmite grandes 
sensações. É uma tecnologia que se 
“sente” no terreno: a travagem não in-
terfere no trabalho do amortecedor, a 
pedalada é transferida em termos de 
força para a tração. Funciona, pelo que 
a bike torna-se fluida na transposição 
de obstáculos, tanto a subir como a 
descer. Haja “mãozinhas” para ela!

O quadro em carbono fica-se pe-
los 1.850 gramas no tamanho M que 

experimentámos, com cablagens in-
ternas, e rodeia-se com componentes 
muito fiáveis, que garantem perfor-
mance, mas que não são propriamente 
topo de gama. A transmissão Shimano 
XT coloca ao nosso dispor um pedaleiro 
34t e uma cassete 10-51t, junto com um 
sistema de travagem eficaz baseado 
em discos de 160 mm à frente e atrás, 
entre outros elementos.

Mas podes conferir todas as nossas 
impressões sobre esta BH Lynx Race 
Evo Carbon 8.5 no nosso website, junta-
mente com o vídeo da bike em ação e a 
galeria completa de imagens e porme-
nores. Bela máquina! 

O

Rider: Nuno Granadas 
Texto: Jorge D. Lopes 

Fotografia: GoRide Magazine

herança 
de campeã

Esta ‘maratonista’ de XC é ágil, leve  
e responsiva. Só depois destas constatações é que 

percebemos bem o que ela nos permite fazer...

BH Lynx Race Evo Carbon 8.5
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https://www.bhbikes.com/pt_PT/bicicletas/montanha/xc-cross-country-down-country/lynx-race-evo-carbon-9-0-dx900
https://www.youtube.com/watch?v=zvpQuCuLQQg
https://www.goride.pt/bh-lynx-race-evo-carbon-8-5-em-teste-heranca-de-campea-bem-preparada-para-os-obstaculos/
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Texto : Hans Rey 
Fotos: Carmen Rey

Nos altos céus 
da Nova ZelâNdia

Em discurso direto, Hans Rey relata-nos uma das suas aventuras mais 
mirabolantes de sempre. As imagens (e os vídeos) falam por si…

Hans Rey de e-bike num helicóptero?!

nova zelândia  |  avenTURa 049

https://www.youtube.com/user/Hansnowayrey/videos
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m novembro de 2019, 
e n c o n t r á m o - n o s 
com dois velhos ami-
gos em Queenstown, 
na Nova Zelândia, 

onde vive Henry van Ash. Ele é uma 
das pessoas que inventou e come-
çou a “vender” o bungy jumping e o 
tornou um fenómeno à escala glo-
bal, além de ser uma das maiores 
atrações turísticas do país. Henry é 
também é um apaixonado pratican-
te de BTT de longa data, com uma 
das coleções de bicicletas mais 
impressionantes que já vi, reunidas 
ao longo dos anos. Recentemente, 
abriu uma empresa, a Heli Bike,  que 
transporta os riders de BTT de todo 
o mundo para um “interior” remoto e 
pouco acessível…

numa e-bike?
Glen Jacobs, um ícone mundial do 
BTT, foi o outro amigo que se juntou 
a mim e à minha mulher, a Carmen, 
nesta visita à Nova Zelândia. Glen 
é australiano e uma das pessoas 
mais influentes no mundo na área 
do BTT. A empresa que fundou, 
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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

SITE OFICIAL
HANS REYS

YOUTUBE OFICIAL
HANS REY

nova zelândia  |  avenTURa 051

https://www.goride.pt/diabos-na-tasmania-uma-aventura-de-hans-rey/
https://www.youtube.com/channel/UCsHBEo42hWRaPOW5YEqwtHg
https://hansrey.com/
https://www.youtube.com/channel/UCsHBEo42hWRaPOW5YEqwtHg
https://www.youtube.com/user/Hansnowayrey/videos
https://hansrey.com/
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a World Trail, dedica-se a projetar 
e construir trilhos e tem já mais de 
60 colaboradores. Glen construiu e 
desenvolveu alguns dos melhores 
destinos de bicicleta do mundo, in-
cluindo os de Blue Derby, na Tasmâ-
nia, que tivemos oportunidade de 
descrever na edição de estreia da 
GoRide Magazine.

A novidade é que estávamos os 
três equipados com e-bikes. E não 
por sermos mais velhos ou pregui-
çosos, apenas por diversão e por 
acharmos que é preciso explorar to-
das as diferentes formas de pedalar 
e vivenciar aventuras sobre rodas. 
São novas possibilidades de pedalar 
para mais longe, em terrenos e tri-
lhos mais íngremes onde era difícil 

ou mesmo impossível fazer certas 
coisas com bicicletas normais.

Mas… porquê usar um helicópte-
ro, pode perguntar-se. Bem, porque 
tivemos a oportunidade de explorar 
partes remotas daquele país que 
seriam impossíveis de aceder usan-
do bicicletas normais ou mesmo e-
-bikes (ou até motos!). A menos que 
caíssem do céu...

Passeios como este normalmente 
exigem uma maior disponibilidade 
de tempo e vários dias de aventu-
ra. Isto significaria que teríamos de 
trazer tendas, sacos de dormir, co-
mida, etc…. Todos nós já experien-
ciámos longas aventuras deste tipo 
e com estes níveis de logística, que 
são sempre muito divertidas. Mas 

desta vez o helicóptero permitiu-
-nos sermos largados em pratica-
mente qualquer lugar e pedalarmos 
depois de regresso a casa. 

terrenos acidentados…
Especialmente em planaltos com 
terrenos cobertos de vegetação e 
rochas. A relva, o mato mais cerrado 
dos campos rochosos ou os campos 
de neve: dificilmente seria possível 
percorrer estas partes de bike. Nem 
seria divertido caso se usasse uma 
bicicleta normal. No entanto, com 
uma e-bike conseguimos manter os 
índices de adrenalina nestes terre-
nos acidentados. 

Foi um grande treino quase todos 
os dias. Apesar de termos bicicletas 
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elétricas de topo, era sensato con-
servar a energia da bateria ao lon-
go do caminho, especialmente ao 
percorrer uma rota que nunca foi 
percorrida antes ou com o perigo de 
nos perdermos. Teríamos de voltar 
atrás, o que poderia esgotar a pre-
ciosa carga da bateria e deixar-nos 
numa situação complicada em caso 
de falta de energia... 

As bikes com suspensão total são 
imprescindíveis em terrenos destes, 
tão técnicos, e os pneus maiores 
dão-nos mais tração, não só porque 
têm uma maior zona de contato com 
o solo, mas também porque pode-
mos colocar menor pressão e assim 
melhorar a aderência. Um dos fac-
tos mais subestimados na afinação 

de uma e-bike é a pressão perfeita 
dos pneus, que depende de muitos 
fatores. Um ou dois psi’s a mais ou 
a menos pode fazer toda a diferen-
ça. Aconselho a que experimentem 
diferentes pressões para encontra-
rem o nível ideal, que também pode 
variar de terreno para terreno e de 
acordo com o vosso estilo de con-
dução da bike. As bermas e os saltos 
dos parques urbanos exigem mais 
pressão do que passeios lentos e 
acidentados, por exemplo.

paraíso para bikes e não só
Queenstown é a capital dos despor-
tos de aventura da Nova Zelândia, 
uma com 42 mil habitantes que fica 
nas margens do Lago Wakatipu, 

‘E-bikEs: 
novas 
possibilidadEs 
dE pEdalar 
para mais 
longE, Em 
tErrEnos  
E trilhos  
mais íngrEmEs.’
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Mais fotos  
e/ou vídeos!

Em GoRide.pt! 

https://www.goride.pt/e-bike-helicoptero-hans-rey-na-nova-zelandia
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na parte sul da ilha. Este local con-
trasta com os dramáticos Alpes do 
Sul e está cercado por uma natureza 
virgem e várias montanhas selva-
gens. Muitos turistas vêm aqui to-
dos os anos para desfrutar dos pas-
seios, das atividades radicais e de 
aventura. Também existe um par-
que de bicicletas reformulado perto 
de resorts de montanha: ali estão 
provavelmente os melhores trilhos 
para bikes a nível mundial.

Demos três grandes passeios de 
helicóptero durante a nossa estadia. 
Enquanto voamos, podemos visuali-
zar a rota e escolher os percursos; 
assim exploramos o terreno pelo ar 
e conseguimos encontrar os melho-
res trilhos e os caminhos que não 
nos levem a um beco sem saída ou a 
um rio intransponível, por exemplo.

Temos de admitir que por vezes é 
bom termos amigos a este nível… Ter 
uma helicóptero ao nosso serviço e 
sem limite de utilização e horário é 
um privilégio que muito pouca gen-
te no mundo deve ter. Imaginemos: 
“podemos voar primeiro até lá e ver 
que opções existem”; ou “podemos 
descer a meio da encosta e encon-
trarmo-nos depois para almoçar”; 
ou “que tal um desvio rápido para 
voar sobre o famoso Milford Sound 
Fiord?” – estas foram frases troca-
das durante os nosso voos. Por mais 
viagens que tenha feito, esta não é 
certamente uma situação normal… 
Mas viajar desta forma abriu-me a 

‘tIVeMOs 
OpOrtunIDaDe 

De expLOrar 
partes reMOtas 

DaqueLe país 
que serIaM 

IMpOssíVeIs De 
aceDer usanDO 

bIcIcLetas 
nOrMaIs Ou 

mesmo e-bikes.’
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possibilidade de experimentar algo 
que nunca fiz.

Momentos inesquecíveis 
O meu dia preferido foi quando está-
vamos acompanhados pelo cão do 
Henry Alfi, que nos seguiu de perto 
nesse dia e adorava correr ao nosso 
lado, sempre com cuidado e a res-
peitar as bicicletas, por sinal. No fi-
nal do dia era um cão completamen-
te cansado...

Pedalámos ao longo de cumes 
infinitos com paisagens deslum-
brantes e sem qualquer civilização 
à vista. Encontrámos antigas mi-
nas e cidades fantasma da época 
da corrida desenfreada ao ouro e ao 
cobre. Alguns destes antigos trilhos 
das minas, excelentes para andar de 
bike, têm 140 anos…

Um dia fomos deixados no topo 
de uma montanha sem trilhos à vis-
ta, pelo que tivemos de navegar e 

‘encOntráMOs 
antIgas MInas 
e cIDaDes 
fantasMa Da 
épOca Da cOrrIDa 
DesenfreaDa  
aO OurO e aO 
cobre. Alguns 
Destes antIgOs 
trILhOs Das 
MInas, exceLentes 
para anDar  
de bike,  
têm 140 Anos…’

escolher os nossos caminhos atra-
vés de zonas de rocha e campos 
extensos, áreas com neve e cumes 
intermináveis, que eventualmente 
se juntavam a algumas velhas estra-
das de terra ou caminhos precários.

Ao terceiro dia, Henri chamou os 
operadores dos resorts de esqui de 
Coronet, uma vez que o bike park e a 
gôndola ainda não estavam abertos 
para a temporada de verão. Conse-
guimos, contudo, permissão para 
voar até ao topo e colocar as pri-
meiras marcas de roda nos trilhos 
recém-preparados. Estes são desa-
fiantes para os olhos e serpenteiam 
pela encosta da montanha como um 
rolo, com saltos e bermas inclinadas 
uma após a outra. Definitivamente, 
esta foi uma experiência única e 
uma viagem especial. E uma ótima 
forma de encontrar alguns bons e 
velhos amigos. Deliciem-se com as 
imagens, por favor. 
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Rider e texto: Nuno Granadas 
Fotografia: GoRide Magazine

velocidade  
sem paralelo

Uma bike de estrada que se apresenta com um 
leve quadro em carbono e com um conjunto de 

componentes de topo. Será que cumpre a ‘missão’?

Look 795 Blade RS Disc

  SITE CYCLEMOTION

igidez em bom plano em 
relação ao peso apre-
sentado dentro da ca-
tegoria das bicicletas 
aero, tração eficaz num 

quadro que muda um pouco as coisas 
no triângulo traseiro e travões de disco. 
Estes são três argumentos que a marca 
destaca para afirmar que este modelo vai 
a outro nível. Ou seja, uma arrojada geo-
metria aero que promete velocidade sem 
paralelo. Será que cumpre a promessa? 

Velocidade pura e dura: esta Look 

não é demasiado versátil, é antes bas-
tante boa naquilo a que se propõe: rolar. 
Surpreende a subir, ao passo que facil-
mente “acelera” quando chega a hora de 
descer. Mas há travões para aguentar a 
pressão, sem problemas...

Está tudo reunido no nosso teste 
completo em GoRide.pt e também numa 
extensa galeria de fotos que mostra a 
bicicleta em ação na estrada e todos os 
pormenores do quadro, dos componen-
tes instalados e da estética geral desta 
topo de gama.  

r

teste
look 795 blade  

rs disc  
em goride.pt

No siTe Goride.pT:
o Nosso TesTe compleTo  
À looK 795 Blade rs disc

  SITE CYCLEMOTION

  SITE OFICIAL LOOK BIKES

https://www.cyclemotion.pt/produtos/look
https://www.lookcycle.com/fr-en/products/bikes/road-bikes/aero/795-blade-rs/795-blade-rs-metallic-blue-glossy
https://www.goride.pt/look-795-blade-rs-disc-em-teste-geometria-aero-para-velocidade-sem-paralelo/


Modalidade: 
Gravel

Look 795 Blade RS Disc

057Look 795 BLaDe RS DiSc  |  teSte

Modalidade 
Estrada

Peso 
7,78 kg

Preço 
€ 6.999



É este o pensamento de Rui Porto Nunes 
enquanto espera (e não desespera!)  
por março do ano que vem.  
E por mais um grande desafio de BTT... 

‘Os sOnhOs esperam, 
mas nãO mOrrem’

ento divertir-me to-
dos os dias em cima 
das minhas bicicle-
tas, neste caso a Spe-
cialized Epic S-Works 
no BTT e a Speciali-

zed Tarmac Pro na estrada, pois sou 
embaixador da marca”, explica Rui 
quando lhe perguntamos qual a sua 
relação diária com a bicicleta. 

Mas sabemos que não é bem as-
sim, pois, apesar de continuar a 
correr como individual, este atleta 
(que também é ator, sim!) tem sem-
pre objetivos bem definidos. Apesar 
da espera pelo retorno da competi-
ção… “Depois do adiamento do Cape 
Epic para 2021, deixei de ter objeti-
vos este ano. Foi muito tempo de-
dicado ao projeto e um golpe muito 
duro na minha motivação”, confessa.

Entretanto, Rui indica o Brasil Ride 
com Tiago Aragão como a maior 
aventura que já viveu de bike, dizen-
do mesmo que este seu companhei-
ro é o principal “truque” para treinar 
e competir bem: “o meu segredo 
chama-se Tiago Aragão, só ele tem a 
fórmula mágica para alcançar gran-
des resultados”. 

Rui Porto Nunes

super atleta
Rui PoRto 

NuNes

Specialized Epic S-Works

Rui Porto Nunes com Tiago Aragão

 A suPeR bike 

 A equiPA

SITE OFICIAL
SpECIALIzEd.COm

SITE OFICIAL
TIAGO ARAGÃO

INSTAGRAm OFICIAL
RUI pORTO NUNES

FACEBOOK OFICIAL
RUI pORTO NUNES

T

https://www.specialized.com/pt/pt/s-works-epic-axs/p/171229?color=&searchText=90320-0002
http://www.tiagoaragao.com 
https://www.instagram.com/ruiportonunes/
https://www.facebook.com/ruiportonunesoficial
https://www.specialized.com/pt/pt/s-works-epic-axs/p/171229?color=&searchText=90320-0002
https://tiagoaragao.com/
https://www.instagram.com/ruiportonunes/?hl=pt
https://www.facebook.com/ruiportonunesoficial
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Texto : : Hernâni Brôco e Nuno Margaça 
Fotos: Pixabay

Perder Peso 
a andar  
de bicicleta?
É perfeitamente possível.  
Aliás, esta é uma das perguntas  
mais colocadas por quem quer começar a 
andar de bicicleta. Vejamos alguns exemplos 
de como podemos alcançar este objetivo.

Métodos clínicos e de treino

performance
Perder Peso 

a andar de bike?
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uando o assunto é 
tentarmos perceber 
se é mesmo possí-
vel emagrecer com 
a ajuda da bicicle-

ta, podemos encarar a questão em 
duas partes distintas, que também 
dividem este artigo: perder peso vs. 
perder gordura corporal. Isto porque 
nem sempre perder gordura corporal 
significa perder peso na balança, tal 
como vemos já a seguir.

Ao praticarmos desporto, neste 
caso ciclismo, iremos perder de fac-
to massa gorda. Mas vamos também 
ganhar massa muscular, que é nor-
malmente mais pesada que a mas-
sa gorda (mas muito mais saudável, 

naturalmente). 
Assim, após as primeiras vezes que 

damos umas pedaladas mais a sério 
pode haver lugar a um aumento de 
peso, visto que estamos a aumentar 
a massa magra (músculo), apesar de 
também estarmos a perder massa 
gorda. Somente depois, quando são 
posteriormente implementadas as ro-
tinas diárias das primeiras semanas, é 
que começamos a baixar o peso.

Treinar em esforço 
médio/baixo?
Exato. Os treinos para perder massa 
gorda são normalmente efetuados 
em regime de esforço médio/bai-
xo (aeróbio). É desta forma que, ao 

conseguirmos manter intensidades 
Z1 a Z3, estamos a ter a gordura como 
principal fonte de energia. E torna-se 
também possível manter estes níveis 
de esforço, e o treino, por algumas 
horas (ver caixa).

Tendo em conta que o corpo hu-
mano se habitua muito rapidamente 
às “agressões físicas” (treino), imple-
mentar o mesmo treino ao longo dos 
dias, sempre o mesmo, vai deixar de 
ter os resultados pretendidos. É por 
essa razão que devemos distribuir um 
maior número de séries pelo mesmo 
tempo: reduzindo o tempo de recu-
peração entre elas ou aumentando 
o tempo das séries com o mesmo 
número de repetições. São várias as 

Q

artigo com o contributo  
de Hernâni brôco

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

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

e

FACEBOOK OFICIAL

https://www.facebook.com/pg/hernanibrococlinica
https://www.facebook.com/hernanibrococlinica/
https://www.facebook.com/hernanibrococlinica/
https://www.facebook.com/hernanibrococlinica/
https://www.facebook.com/hernanibrococlinica/
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opções que nos permitem trabalhar 
nestas zonas aeróbias. 

Combater a habituação
Com o esforço físico passa-se pre-
cisamente o mesmo. Nos primeiros 
treinos, queimamos bastante gordu-
ra. Mas depressa o corpo se habitua e 
deixa de reagir ao esforço. É por isso 
que muitos de nós já nos apercebe-
mos que, ao fim de alguns treinos, 
o que estamos a fazer já não custa 
metade do que custava. Trata-se do 
fenómeno de habituação, ou seja, 
deixamos de queimar gordura, já que 
o corpo já não entende aquela “agres-
são física” como tal… É simplesmente 
“mais um dia de trabalho normal”.

Neste momento devemos fazer 
por diversificar os treinos: em certos 
dias da semana podemos fazer algu-
mas séries de estimulação, próximas 
do limiar, de forma a que o corpo 
não consiga encontrar o tal padrão 
e como tal esteja constantemente a 
queimar gordura.

Nestes esforços a energia provém 
em maior quantidade do glicogénio; 
no entanto também utilizamos em 
menores quantidades gordura, ape-
sar de na recuperação de esforços 
também utilizarmos gordura tanto 
durante o treino como no pós-treino.

Treino acompanhado…
Por outro lado, existem suplementos 
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os Treinos 
Para Perder 
massa 
gorda são 
normalmenTe 
efeTuados 
em regime 
de esforço 
médio/baixo 
(aeróbio).  
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que ajudam na perda da gordura cor-
poral, como é o caso da l-carnitina, o 
ácido lípico e os termogénicos, princi-
palmente a cafeína. Lembramo-nos, 
claro, que devemos ingerir substân-
cias deste género apenas em doses e 
alturas recomendadas por um espe-
cialista, que deve ter conhecimento 
do historial do atleta. Os suplementos 
devem ser recomendados por um 
profissional de saúde, preferencial-
mente um nutricionista.

Até porque temos sempre de ter 
em conta que o treino direcionado 
para a perda de peso terá de ser sem-
pre conjugado com uma alimentação 
saudável. Não adianta treinar com 
disciplina se nas refeições não existir 
uma alimentação cuidada.

ganhar anos de vida!
Praticar ciclismo juntamente com 
uma alimentação regrada leva sempre 
à perda de massa gorda. Pode não le-
var à perda de peso numa fase inicial, 
dependendo da constituição física de 
cada pessoa e dos desportos pratica-
dos anteriormente. Obviamente que, 
mais tarde, com o decorrer dos dias, 
semanas, meses e anos, consegui-
mos pouco a pouco mudar a muscu-
latura de potência, por exemplo. 

Seja como for, mesmo que não se 
consiga perder muitos kgs na balan-
ça, podemos estar conscientes que 
garantidamente estamos a ganhar 
anos de vida ao substituirmos a nos-
sa massa gorda por massa muscular. 

Basicamente, são precisos bons 
treinos, muita disciplina e um pré-
vio acompanhamento com a ajuda 
de especialistas, para que conhe-
çamos em cada momento o nosso 
estado de saúde. 

o Treino 
direCionado 
Para a Perda 
de Peso Terá 

de ser semPre 
Conjugado 

Com uma 
alimenTação 

saudável.
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• 1 a 3 séries de limiar anaeróbio 
de 10 a 15 segundos em subida.

• 1 a 3 séries de 10 segundos 
com 10 a 30 segundos, com 
máximo de 50 a 30 segundos a 
recuperar em subida.

exemplos de treino 
de limiar anaeróbio 
e Vo2max:

• Treinos de endurance, princi-
palmente em Zonas 1 e 2.

• Treinos de endurance com 
séries longas de 20 a 60 mi-
nutos (contínuos ou intervala-
dos), dependendo do objetivo 
e/ou da fase da época.

exemplos 
de treinos de tempo:



24 teste
Superior  

Team 
XF 29 iSSue r
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estar uma bicicleta da 
Superior, marca muitas 
vezes vislumbrada nos 
quadros e outros su-
porte apenas por SUP, 

é algo que sempre nos agradou. Prin-
cipalmente por esta ser uma marca 
que em Portugal ainda não tem muitas 
unidades “em movimento”. No entanto, 
uma bike Superior é sempre uma bike 
com uma qualidade que surpreende 
tudo e todos com pormenores, geo-
metria e detalhes técnicos acima da 
média. Pelo que já vimos no passado e 
comprovamos com este modelo, está 
assegurado um comportamento dinâ-
mico praticamente perfeito.

aDN de competição
Esta marca proveniente da Républica 
Checa tem bem patente no seu ADN 
a competição, não fosse a hashtag 
#ALWAYSRACE estar sempre por per-
to quando “ouvimos” falar destas bikes. 
A competição traz evolução e mais de-
sempenho aos produtos finais que sur-
gem nas lojas, dado que as bicicletas 
são aí levadas ao extremo sob todas 

e quaisquer condições de terreno e 
condições climatéricas. Esta realida-
de é algo que a SUP sempre teve bem 
presente, com grandes equipas a lutar 
pelos melhores lugares; e essas equi-
pas ajudam a um trabalho decorrente 
de novas tecnologias, testes laborato-
riais rigorosos, estudos de desenvol-
vimento, integração de componentes 
das mais reputadas marcas e um de-
sign apelativo. O resultado, esse, tem 
sido um crescimento rápido da mar-
ca. O ícone do XCO Bart Brentjens e a 
sua equipa já pertenceram à Superior, 
agora a marca está presente com uma 
equipa oficial que continua a trabalhar 
para a evolução das bicicletas. Esta 
Team XF Issue R vem daí.

peso que promete…
A curiosidade era grande, por isso as-
sim que a retirámos da caixa, e ainda 
antes das afinações e de colocarmos 
a máquina ao nosso estilo, montámos-
-lhe os pedais, uma grade de bidão e foi 
para a balança: o peso não chegou aos 
dois dígitos… Temos “festa”! Os 9,9 kgs 
anunciados pela marca parecem ser 

T

Rider e texto: Nuno Margaça 
Fotografia: GoRide Team

Um exemplo   
de bom Trabalho

Falamos do bom trabalho elaborado pela 
equipa de competição que a Superior mantém 

na ajuda ao desenvolvimento das bikes que 
depois vão parar às lojas. Esta Team XF 29 
Issue R é prova disso, com um desempenho 

muito convincente a vários níveis.

Superior Team XF 29 Issue R

Superior Team XF 29 iSSue r  |  TeSTe



efetivamente cumpridos (tamanho L).
Só de olhar para ela apercebemo-

-nos que estamos perante uma bike 
topo de gama, com um quadro de 
carbono de alto módulo que impres-
siona, além de integrar componentes 
XTR,  rodas DT Swiss com os afama-
dos cubos 240s e uma suspensão 
dianteira também da DT Swiss (com 
ponte em carbono). Tudo isto eviden-
cia algo de extraordinário para qual-
quer volta de BTT mais ou menos exi-
gentes, para “devorar” kms e também 
para fazermos descidas “atrevidas”.

Geometria e dinâmica
Quando começamos a percorrer os 
primeiros kms, logo nos apercebe-
mos que se trata de uma bicicleta 
longa, seguindo um pouco a tendên-
cia dos mais recentes modelos dos 
fabricantes mais conceituados. Esta 
característica gera conforto e efi-
ciência para aqueles que procuram 
longas distâncias, não sendo neces-
sário a colocação ou a alteração do 

avanço para uma medida maior, algo 
que pode ser uma prática habitual 
para alguns riders. 

A testa, ou head tube, mostra uma 
inclinação a 68 graus, um registo que 
encontramos também na nova Spe-
calized Epic, por exemplo, que tem 
67,5 graus, ou na nova Trek Super-
caliber, neste caso 69 graus. Assim, 
a bike fica mais reativa e intuitiva. 
Dinamicamente, a Team XF 29 Issue 
R agrada-nos bastante, sendo muito 
rápida e assimilando todos os wat-
ts de potência que colocamos nos 
cranques de uma forma imediata.

Olhamos para o GPS e vamos a su-
bir um estradão com inclinação a 35 
kms, surpreendentemente; a seguir, 
descemos alguns single tracks mais 
técnicos também um pouco mais 
depressa do que o habitual, com a 
suspensão dianteira de 100 mm da 
DT Swiss e o amortecedor traseiro 
R 535 One também da marca suíça 
(ver caixa) a revelarem uma leitu-
ra perfeita sob qualquer tipo de 
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a experiência DT Swiss

Falamos das suspensões desta Superior Team XF 29 Issue R, natu-
ralmente. Tanto a suspensão dianteira como o amortecedor são da 

marca suíça e revelam detalhes de uma qualidade extrema, tal como no-
tamos ser o comportamento de ambos os sistemas. Na dianteira, a DT 
Swiss OPM O.D.L. 100 Race, com 100 mm de curso, apresenta uma ponte 
em carbono que lhe dá uma maior resistência e menos peso. Um facto a 
salientar é que não se trata de sistema Boost, apesar da medida 15 x 100 
mm. Sublinhamos mais uma vez a eficiência do sistema de bloqueio de 
suspensão, com três ajustes, algo que também encontramos nas prin-
cipais marcas concorrentes (Fox e RockShox). Quando bloqueadas, as 
suspensões dianteira e traseira permanecem literalmente rígidas, tal 
como se tratasse de uma autêntica hardtail, algo que nos faz “marcar 
pontos” nas subidas, por exemplo.

TeSTe  |  Superior Team XF 29 iSSue r

o vídeo da bike 
em ação!

INSTaGram
GorIde

https://www.instagram.com/p/CEaTXazHg_q/
https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
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Ficha Técnica

Especificações  
resumidas: 

» Quadro:  
Carbon MTB Race Pro SU-0. 
» Suspensão: DT Swiss  
F232 ONE O.D.L. (110 mm). 
» Amortecedor:  
DT Swiss R 232 ONE. 
» Pedaleiro:  
Race Face Next SL, 34t. 
» Desviador:  
Shimano XTR RD-M9100 12x. 
» Cassete: Shimano  
CS-M9100-12, 10-51t. 
» Travões:  
Shimano XTR BL-M9100. 
» Rodas: DT Swiss  
XRC 1501 Spline DB30. 
» Pneus: Schwalbe Racing 
Ray Evo LiteSkin e Racing 
Ralph Evo LiteSkin (2.25). 
» Selim: Fizik Antares R3. 
» Guiador:  
One1 Carbon (760 mm).

SITE OFICIAL
TECNOCYCLE.COM

Superior Team XF 29 iSSue r  |  TeSTe

https://www.specialized.com/pt/pt
https://www.specialized.com/pt/pt/tarmac
https://tecnocycle.com/
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Travões fenomenais! 

Simples, eficientes e diretos, 
com um feeling magistral. Há 

uma roda de ajuste na manete do 
travão para ajustar o ponto de con-
tato conforme desejamos. Os discos 
de travão também são Shimano e as 
bombas ou pinças dianteira e traseira 
são XTR. Em alumínio.

4

Transmissão XTr…

… e Race Face, porque o 
pedaleiro é um Race Face Next 

SL 34 1x12. Já desviador, corrente 
e cassete são Shimano XTR 10-
51. A relação é perfeita e a ideal, 
parece-nos! A sincronização e 
engrenagem das mudanças é suave 
e bastante precisa, mesmo em 
tensão nas subidas íngremes.  

3

pneus Schwalbe

Tivemos oportunidade de expe-
rimentar estes Schwalbe Racing 

Ralph e Racing Ray no nosso teste de 
grupo da edição anterior da GoRide 
Magazine, pelo que já conhecemos o 
seu desempenho. São muito poliva-
lentes e versáteis em qualquer tipo 
de terreno, com uma boa aderência e 
muita leveza. Mas atenção que não há 
milagres: podem ser mais vulneráveis 
a cortes ou furos. 

2

rodas “a condizer” 

As rodas XRC 1200 Spline DB25 
com eixos de 12 x 148 e 15 x 

100mm, Center Lock, são tubeless 
e montam os fiáveis cubos 240s. 
Poderiam estar aqui umas rodas em 
carbono, que trariam mais rigidez e 
a poupança de alguns gramas extra, 
mas arriscamos dizer que a marca 
optou por proporcionar aos futuros 
compradores destas máquinas a má-
xima fiabilidade e desempenho num 
produto mais que comprovado.  

1

Dois bidões no quadro

A geometria do quadro permite 
colocar dois bidões, o que é 

sempre uma mais valia para aqueles 
que gostam de participar em grandes 
provas ou maratonas de longa distân-
cia. No quadro, especificamente no 
tubo inferior, encontram-se três ros-
cas para que possamos ajustar a grade 
em função do tamanho do bidão.

5

1

2

3

https://www.goride.pt/tag/novidades-canyon/
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54

peso pluma!
Um patamar de 
peso muito bom 
numa suspensão 
total: fica abaixo 
dos 10 kg (9,9 kg)!

Cablagens 
internas

O quadro em carbono 
Race Pro SU-01 fica 
mais “limpo” por os 

cabos passarem 
praticamente todos 

pelo interior.

https://www.goride.pt/tag/novidades-canyon/
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terreno. O bloqueador de suspensão 
é eficiente e funcional: bloqueia to-
talmente quando é preciso ou liberta 
por completo o sistema para enfren-
tarmos as descidas e absorver todos 
os impactos de uma forma bastante 
soft, mas sem fazer perder a aderên-
cia. Pelo meio está um terceiro nível 
de bloqueio, o modo Drive, que fica 
num ponto intermédio e permite um 
pedalar eficaz e confortável. 

O guiador One1 é em carbono, é 
uma escolha acertada para este tipo 
de bike, mas, com 760 mm, é dema-
siado largo para o nosso gosto pes-
soal, apesar de seguir a tendência 
de medida nas suspensões totais 
do momento e para esta finalidade. 
Dá mais controlo, embora em cami-
nhos mais fechados, com árvores 
ou obstáculos, algo 2 ou 3 cm mais 
curto não prejudica. O avanço origi-
nal é um One Race, com 7 cm e um 
ângulo negativo que combina bem 
com o estilo de direção escolhido 
pela marca para este modelo.

Em suma, esta Superior é uma 
suspensão total que “rende” muito. 
E levou-nos tão longe nos trilhos 
no que diz respeito a “abuso” e con-
fiança extra como estão a conse-
guir várias outras topo de gama de 
outras marcas que andamos a ex-
perimentar. Aliás, tanta atenção ao 
detalhe só podia dar nisto, tal como 
a elevada qualidade dos compo-
nentes selecionados. 

mais na gama Team XF

Este modelo de suspensão 
total da marca existe em 

várias versões: Team XF 29 Is-
sue R com rodas de carbono DT 
Swiss XRC1200 e sistema de 
transmissão Shimano XTR (6.999 
euros); Team XF 29 Issue com ro-
das de alumínio DT Swiss XR1501 
e transmissão Shimano XTR/
XT (desde 5.699 euros); e Team 
XF 29 Elite com rodas DT Swiss 
X1700 e transmissão Shimano XT 
(4.599 euros).

TeSTe  |  Superior Team XF 29 iSSue r
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mais fotos  
e/ou vídeos!

Em GoRide.pt! 

antos componentes de qualidade ele-
vada, juntamente com um sistema de 
transmissão topo de gama da Shimano, 

ajudam a justificar o preço desta forte aposta da 
Superior no segmento das bikes de suspensão 
total para XC. Mas não nos esqueçamos que este 
é um quadro em carbono que torna a bike muito 
leve e reativa, com o apoio de suspensões DT 
Swiss que são a confirmação do que contávamos 
constatar. Sobe muito bem, gosta de descer e dá 
prazer em cada pedalada. 

T

A nossa avaliação...

pontos mais positivos:
» O sistema de transmissão shimano 
XTR e a eficácia dos travões desta gama.
» A boa surpresa das suspensões DT Swiss, 
que se portam bastante bem.
» A agilidade de uma bicicleta que se 
apresenta longa no que toca ao quadro  
de carbono, gerando mais conforto  
nos percursos mais longos, na prática.

pontos a melhorar:
» As características do guiador  
e do sistema de direção podem  
não ser do agrado de quem  
gosta de conjuntos menos largos. 

Superior Team XF 29 iSSue r  |  TeSTe

https://www.goride.pt/em-teste-superior-team-xf-29-issue-r


Saltar de parapente numa e-bike...

aventura
saltar de 

parapente 
numa e-bike

Sonho ou realidade?
Este fantástico vídeo já está disponível no YouTube e serve  
de prova que o salto de parapente do Vasco Santos numa  
Specialized Turbo Levo SL não foi de forma alguma um sonho… 

https://www.youtube.com/watch?v=WAyhgJulK6I


SaltaR de paRapente numa e-bike  |  aventuRa 075

Reportagem 
exclusiva

Em GoRide.pt. 
Clica/toca aqui.

ão vou mentir: na desco-
lagem tive muito medo. O 
vento esteve bom duran-

te duas horas, mas 15 minutos an-
tes de descolarmos simplesmente 
acabou. O risco de não conseguir 
descolar e de eu, que estava mais 
abaixo do piloto, poder raspar na 
encosta até ao penhasco era eleva-
do”. Foi isto que o Vasco Santos nos 
respondeu quando perguntámos ao 
mais aventureiro membro da equipa 
GoRide qual é afinal a sensação de 

estar lá em cima com uma bike...
A ideia surgiu quando testámos a 

Specialized Turbo Levo SL Expert 
Carbon na primeira edição da GoRi-
de Magazine e o Vasco disse: “É tão 
leve que até voa...”. A partir daí foi só 
juntar as “peças” e o resultado está 
fantástico, acreditem. Através do 
botão ao lado podem ver desde já o 
vídeo; a seguir, toca a dar um salto a 
GoRide.pt para ler a entrevista com-
pleta e ver todas as fotos da repor-
tagem. Vale mesmo a pena… 

n

‘estar no ar é incrível, ainda por cima  
no dia lindíssimo que esteve. mas com 
esta equipa incrível foi um prazer 
também partilhar com todos o 
entusiasmo e ao mesmo tempo o medo.’

YouTuBe
VaSCo SanToS

https://www.goride.pt/saltar-de-parapente-numa-e-bike-sonho-ou-realidade 
https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.goride.pt/saltar-de-parapente-numa-e-bike-sonho-ou-realidade/
https://www.youtube.com/watch?v=WAyhgJulK6I
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Texto : Elisabete Silva 
Fotos: Hugo Silva/Red Bull Content Pool

‘Quando comecei 
nunca pensei  

ser possível atingir  
estes resultados’

É algo muito raro, um atleta de BTT alcançar oficialmente um recorde 
mundial. Tiago Ferreira conseguiu esse feito entre vários títulos 

mundiais e europeus, e muito trabalho. Uma longa e fascinante conversa.  

Tiago Ferreira

TIAGO FERREIRA  |  CONVERSA 077

https://www.youtube.com/watch?v=HGG_ipb7C08&t=3255s


078

ampeão do mundo, 
bicampeão europeu 
de XCM e agora um 
recordista mundial. 
Estes são apenas 

três exemplos de um palmarés in-
vejável de Tiago Ferreira. Mas não 
se pense que aos 31 anos o atleta 
de Viseu já não tem objetivos. Mui-
to pelo contrário. Nem sempre o 
reconhecimento tem sido o que 
merece, mas é o primeiro a dizer 
que nunca compete a pensar nis-
so, “apenas” está concentrado em 
continuar o trabalho que o colocou 
entre os melhores. 

À GoRide Magazine garantiu que 
nunca lhe falta motivação para ir 
atrás de mais conquistas. “O que 
me falta? Falta continuar o trabalho 

feito até aqui. Falta ganhar outro 
Mundial, outro Campeonato da Eu-
ropa, falta ganhar muitas corridas 
importantes pela Europa”, salien-
tou. Mesmo num 2020 tão atípico 
em que continua a reinar a incerte-
za quanto às provas que possam ou 
não realizar-se, Tiago Ferreira não 
baixa os níveis de motivação e mui-
to menos de treino. E uma das for-
mas que encontrou para manter-se 
focado em algo foi aceitar o desafio 
de pedalar 24 horas e estabelecer o 
recorde de maior altitude acumula-
da em BTT.

Foi nas proximidades da aldeia 
histórica de Gourim, nos arredores 
de São Pedro do Sul e com as paisa-
gens da Serra de São Macário, entre 
22 e 23 de julho, que Tiago Ferreira 

viveu uma experiência nova e um 
desafio em que foi preciso não só 
capacidade física, mas capacidade 
de superação mental. 

Quando se fala sobre o recorde, a 
primeira coisa que o atleta recorda 
é: “A dureza de andar ali 24 horas”. 
“Foi mesmo o desafio, a superação, 
de andar ali para cima e para baixo 
durante 24 horas e ter terminado 
com aquelas dores insuportáveis 
nos pés e nos pulsos”. Nunca em 
nenhum momento, enquanto pe-
dalava, pensou que era algo de lou-
cos. Já antes... “Durante o desafio 
nunca pensei nisso, nem houve ne-
nhum tipo de pensamento negativo. 
Agora, durante os dias prévios ao 
recorde, quando andei lá a treinar, 
quando fui lá à hora do calor para 

TIAGO FERREIRA  |  CONVERSA

c

‘O quE mE FAlTA 
AGORA? FAlTA 
cOnTInuAR  
O TRAbAlhO 
FEITO ATé AquI.’
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ver se era realmente suportável, ou 
se seria necessária uma estratégia 
diferente, aí assim sim, pensei ‘no 
que me vim meter’!”

 Quanto partiu, pensou que o pe-
ríodo mais difícil seria o noturno, 
já que não tem qualquer hábito em 
andar de bicicleta nessa altura. Mas 
não. “Acabou por correr bastante 
bem, estava mais fresco e andei 
sempre bem. O mais difícil foi entre 
as 4h30/5 horas da manhã, quando 
começou a nascer o dia realmente 
senti uma quebra física bastante 
grande. Daí até ao fim, aquelas últi-
mas cinco horas foram terríveis. Foi 
o pior momento”, explicou.

 Não é algo para que haja um trei-
no específico e Tiago Ferreira des-
tacou precisamente a superação 

mental necessária. E recordou: 
“Fui para lá a saber o mínimo para 
ser considerado recorde. Um ami-
go disse que fazer 83 subidas seria 
o duplo Evereste. E eu saí com isso 
em mente. Fiz as 83 e não fiz nem 
mais meia. Eu tinha tempo para 
fazer mais duas, tranquilo, acabei 
com 23 horas e pouco. Mas estava 
preparado para 83 e mais nada.” No 
total fez então 17.753 metros (a fa-
mosa montanha tem 8.848 metros), 
num total de 247,5 quilómetros. 

Os dias seguintes não foram fá-
ceis. Contudo, não foram tão difí-
ceis como o atleta esperava. “Não 
foram nada de muito difícil. Tive 
aquele problema dos pés, que fica-
ram bastante massacrados, e nos 
pulsos. Tive de fazer umas sessões 

de fisioterapia extra ao que eu es-
perava ter de fazer. Fisicamente até 
nem foram dias muito complicados. 
Uma semana e meia depois já esta-
va a competir em Espanha [Colina 
Triste, em Burgos], numa prova de 
quatro dias e que consegui ganhar. 
Por isso, não houve um impacto 
físico tão negativo quanto isso”, 
contou-nos.

 
manter o foco no treino
Não hesita em considerar a importância 
que preparar-se para o recorde teve, 
precisamente porque não sabia quando 
poderia regressar às corridas. No en-
tanto, realçou como foi capaz de con-
tinuar o seu trabalho, apesar de todas as 
restrições que a pandemia trouxe, ainda 
que sentisse a falta das corridas. 
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“O treino fazia o mesmo. Continuei a 
treinar como se estivesse em com-
petição. Nunca abrandei os trei-
nos. Fiz tudo igual. A incerteza era 
tanta, tanto podia haver como não 
podia haver que eu quis estar o me-
lhor possível caso houvesse alguma 
competição. Nunca foi difícil manter 
o foco no treino, na alimentação, an-
dar a fazer coisas diferentes na roti-
na, não foi difícil”, disse. 

De regresso à ação e às vitórias, 
Tiago Ferreira não esconde como 
parte do pensamento acaba por 
estar em 2021, ainda que considere 
que só para março/abril possa ha-
ver algum regresso à normalidade. 
Pelo menos, assim espera. Contudo, 
também espera que 2020 não seja 
um ano completamente perdido. 
Aguarda pela decisão dos Campe-
onatos do Mundo, agendados para 
final de outubro, sendo que será o 

principal objetivo. “Depois temos os 
campeonatos nacionais para 11 de 
outubro e os Europeus eram para 
ser feito em Portugal, mas não se 
sabe em que situação estão... Para 
já são estes os objetivos que tenho. 
Entretanto tenho mais umas corri-
das em Itália”.

 
Reconhecimento 
ou falta dele
O XCM não tem a notoriedade do 
ciclismo de estrada e comparati-
vamente com outras modalidades 
ainda menos. Apesar do palmarés im-
pressionante, o reconhecimento da 
carreira de Tiago Ferreira não está ao 
nível que certamente merece. “Podia 
haver um reconhecimento diferente. 
A modalidade também poderia ser 
vista de outra maneira e infelizmente 
não é... Há n fatores que façam com 
que as coisas sejam dessa forma e 
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Segredos no treino? 

Tiago agora olha para um calendário e aponta a preparação a pro-
vas específicas, como o Mundial e Europeus, naturalmente. No 

entanto, é perentório em dizer que não tem segredos na forma como 
treina. “Não há segredos no ciclismo! Posso fazer treinos de sete ho-
ras, como de hora e meia, depende dos dias. Faço muito estrada. Faço 
muitos com a bicicleta de BTT, mas com rodas de estrada, para ter 
sempre ali uma posição que não seja tão diferente”, explicou. Quan-
to à alimentação, não há diferenças para outros ciclistas: “Os mesmo 
cuidados de um atleta de estrada, a base de alimentação é a mesma. 
Gorduras evitar o máximo e comer o mais limpo possível”, aconselha.

TíTulo 
mundial: 

nunca 
pensei esTar 

na dispuTa 
do pódio, 

quanTo mais 
ganhar...’
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nada do que fiz até hoje foi a pensar 
no reconhecimento de quem quer 
que seja”, referiu. 

Curiosamente, quando apostou no 
XCM, Tiago Ferreira não pensou que 
alcançaria as vitorias que já soma. 
Foi a conquista do Mundial em 2016 
que até provocou algumas altera-
ções na forma de preparar a época. 
Até lá as expetativas centravam-se 
em tentar terminar no top dez. 

“Nunca pensei quando comecei 
que fosse possível. São coisas que 
vão vindo com a experiência, com o 
facto de correr em corridas estran-
geiras, que nos dá outra bagagem. 
Mas quando comecei nunca pensei 
ser possível atingir estes resulta-
dos”, afirmou. 

“Até ter ganho o Mundial nunca 
pensei em ir a um Mundial para ga-
nhar. Já tinha tido bons resultados, 
já tinha ganho a campeões do mun-
do e da Europa, mas nunca pensei. 
Aliás, a minha preparação para o 
Mundial que ganhei, foi uma prepa-
ração normalíssima. Nunca pensei 
estar na disputa do pódio, quanto 
mais ganhar. No ano a seguir, as 
coisas já foram diferentes. Já fiz 
uma preparação focada naquele 
Mundial”, acrescentou.

Estrada.. só para treinar!
Apesar de apostar na estrada para 
ajudar no endurance e de até já ter 
participado em corridas, como a 
Prova de Abertura Região de Aveiro, 
que tem inaugurado a época de ci-
clismo de estrada nos últimos anos, 
não está a pensar em mudar de ver-
tente, ainda que se aparecer uma 
proposta... “Não me atrai muito o 
ciclismo de estada. Gosto bastante, 
sou capaz de estar uma tarde inteira 
a ver etapas do Tour, ou outras cor-
ridas importantes. Faço essa corri-
da [Região de Aveiro], para ganhar 
ritmo, não tem dificuldade e obriga-
-nos a andar rápido. Se receber um 

‘Xcm: pOdIA hAvER 
um REcOnhEcImEnTO 
dIFEREnTE.  
A mOdAlIdAdE 
TAmbém pOdERIA  
SER vISTA dE  
OuTRA mAnEIRA  
E InFElIzmEnTE  
nãO é...’

TIAGO FERREIRA  |  CONVERSA

mais fotos  
e/ou vídeos!

Em GoRide.pt! 

https://www.goride.pt/?s=tiago+ferreira


convite, não ponho de parte ouvir a 
proposta, mas para correr em Por-
tugal está fora de questão. Mas não 
tenho como objetivo”.

carreira no Xcm
Tiago Ferreira começou no XCO até 
que foi aconselhado a experimentar 
o XCM, onde diz ser possível fazer 
uma carreira, ainda que não em Por-
tugal. “Quando comecei com estas 
andanças do BTT, no XCO, andava-
-se muito no projeto olímpico, mas 
rapidamente se percebe que o XCO 
é muito difícil para fazer carreira. 
Portugal é para esquecer e lá fora é 
difícil entrar em boas equipas para 
estar na disputa de corridas. O XCM 
é sem dúvida a melhor vertente, 
podemos ganhar corridas impor-
tantes, há corridas com bons prize 
moneys e onde as equipas apostam, 
porque é onde está o mercado, não 
no XCO”, frisou.

 Recorda que gostou quando co-
meçou no XCM e rapidamente sur-
giram convites de equipas espa-
nholas e italianas. “Cheguei a uma 
altura [2012/2013] que percebi que 
se as coisas corressem dentro do 
normal era possível fazer uma car-
reira no XCM”, recordou. 

E a carreira de sucesso coloca-
-o entre as grandes referências do 
desporto em Portugal, com um pal-
marés que ainda tem espaço para 
receber mais vitórias importantes. 
Ambição e motivação não faltam. 
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Os vídeos  
do recorde!

YoutuBe
t. Ferreira

instagram
t. Ferreira

https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.instagram.com/tiago0ferreira/
https://www.youtube.com/watch?v=HGG_ipb7C08
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Texto : Alban Aubert 
Fotos: Condetraveladventures.com

História, sol, 
neve e… trilHos!

Um país onde podemos pedalar durante todo o ano, especialmente 
quando o inverno é forte e agreste na Europa? Perfeito! 

Aqui está o melhor que o Peru tem para nos oferecer. 

Downhill pelas montanhas do Peru

PERU  |  AVENTURA 085
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Peru tem mais de 30 
milhões de habitan-
tes e tem dois gran-
des “spots” para BTT 
– Cuzco e Lima. Lima 

está situada junto ao mar e tem ex-
celentes trilhos, embora menos face 
à oferta em Cuzco. Junto a Lima en-
contramos o afamado Olleros, que é 
certamente a melhor opção, e para 
o final preferimos visitar Cuzco, 
que se encontra a 3.300 metros de 
altitude, rodeada de uma paisagem 
exuberante e por uma série de mon-
tanhas. Os trilhos estão localizados 
em duas áreas, Cuzco e Vale Sagra-
do, e com a ajuda do Kris da Exoride 
fomos visitar todos os lugares, dado 
que o Peru não é apenas soberbo 
para pedalar, mas também tem uma 
das receções e boas-vindas mais 
calorosas, com uma enorme história 
e cultura – a dos Incas, por exemplo.

Sempre a descer…
Tudo começa bem no aeroporto, 
onde um taxista nos pergunta se 
estamos aqui para a corrida de do-
wnhill em Pumamarca! Entretanto, 

AVENTURA  |  PERU
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Enviado Especial: Alban Aubert

er na GoRide Magazine as histórias e imagens des-
te aventureiro do freeride é um privilégio! O suíço 
Alban Aubert atravessa o mundo em cima da bike e 

detém ainda o recorde do mundo de maior singletrack em 
downhill: 5.078 metros, em Chimborazo, Ecuador, 2007.

t

SITE OFICIAL
ALBAN AUBERT

NO YOUTUBE
ALBAN AUBERT
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deixamos as malas no hotel e vamos 
ao local das descidas de downhill 
para conhecermos os riders locais. 
O sol está muito forte e apenas va-
mos ver o mesmo sol forte duas se-
manas depois! O trilho de downhill 
de aproximadamente três minutos 
é um pouco diferente daqueles que 
estamos habituados a descer na 
Europa: aqui existe muita gente nos 
trilhos, o que é raro no nosso conti-
nente, logo uma excelente surpresa! 

O vencedor do dia foi o Alberth, um 
verdadeiro rider apaixonado pela 
modalidade e que pedala ou utiliza 
uma bike que ele próprio fez. Apre-
sentou-nos aos Luis, o team mana-
ger que será o nosso guia para os 
próximos passeios nos Andes. Ele 
é o dono da empresa Conde Travel e 
costuma ser o guia para os passeios 
locais em BTT. Mas não propriamen-
te nos trilhos de BTT...

Agendámos um passeio para dois 
dias depois para descermos o tri-
lho mais famoso e espetacular da 
zona, o Inca Avalanche Trail, que 

Soberbo pArA 
pedAlAr, o peru 

tem tAmbém umA 
dAS receçõeS 

mAiS cAloroSAS: 
muitA hiStóriA  

e culturA,  
como é exemplo  

A civilizAção incA.

https://www.goride.pt/diabos-na-tasmania-uma-aventura-de-hans-rey/
https://www.youtube.com/channel/UCsHBEo42hWRaPOW5YEqwtHg
https://hansrey.com/
https://www.youtube.com/channel/UCsHBEo42hWRaPOW5YEqwtHg
https://www.youtube.com/results?search_query=Alban+Aubert
http://albanaubert.blogspot.com/
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também é a corrida mais antiga de 
downhill do Peru. O início da desci-
da começa na passagem e preci-
samos de andar mais de 80 metros 
de elevação para encontrar o ver-
dadeiro início da corrida. Mesmo a 
andar devagar a respiração não é 
fácil, é algo de diferente, pois aqui 
estamos a 4.300 metros de altitude, 
enquanto na Europa costumamos 
rolar a 2.000 metros. Já a paisagem 
é muito semelhante em ambos os 
continentes. 

Aqui, eStAmoS 
A 4.300 metroS 
de Altitude, 
enquAnto 
nA europA 
coStumAmoS 
rolAr A 2.000 
metroS ApenAS.

AVENTURA  |  PERU

Iniciamos a descida e os primeiros 
metros de downhill. Pedalamos en-
tre um nevoeiro espesso e intenso, 
tornando-se uma autêntica secção 
de freeride, dado que somos nós 
que escolhemos a trajetória, até 
porque os campos não apresentam 
qualquer evidência de rasto. A se-
gunda secção é mais ao nosso esti-
lo, com diferentes singletracks em 
que gozamos e retiramos o máximo 
prazer do percurso. Mais: ainda en-
contrámos surpresas, pois fizemos 



saltos excecionais. Gostámos tanto, 
que fizemos o mesmo percurso de 
downhill por duas vezes; ou seja, um 
excelente começo. No caminho de 
regresso para Cuzco fizemos uma 
paragem em Santisimo para mais 
umas voltas na melhor pista de dow-
nhill do país, referenciada e classifi-
cada pela UCI.

Acima dos 4.000 metros!
Temos mais duas memórias fortes 
desta viagem. A primeira é a sessão 
de downhill perto de Salkantay (6.271 
metros de altitude), um cume loca-
lizado a três horas de Cuzco. É ina-
creditável! É uma verdadeira aven-
tura chegar ao início deste trilho de 
downhill, pois precisamos de andar 
cerca de três horas a carregar as 
nossas bikes que nem umas mulas. 
E é extremamente difícil carregar e 
transportar as bicicletas acima de 
4.000 ou 5.000 metros. 

No caminho para cima, precisa-
mos também de atravessar uma 
superfície de neve e gelo provocado 
por uma avalanche. Quando nos per-
cebemos o tamanho desta parte, fi-
camos felizes ao pensarmos que não 
estávamos ali quando a avalanche 
aconteceu. Na passagem, estamos 
rodeados por glaciares e os cumes 
estão cobertos por neve recente.  

Em seguida, 3.000 metros de 
descida vertical. A primeira secção 
é muito fixe e podemos percorrer 
todo o caminho. É tão bom, moti-
vador e desafiante, que mesmo que 
tenhamos de aguentar uma chuvada 
forte, o prazer está acima de tudo. 
O segundo troço é menos interes-
sante, com aproximadamente 1.200 
metros. O trilho é uma estrada não 
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pavimentada, sem qualquer dificul-
dade, sem outra opção. Terminamos 
o dia em Santa Teresa, onde pode-
mos encontrar alguns dos mais fa-
mosos banhos termais. É um lugar 
perfeito e um local de paragem de 
caminhada para Machu Picchu.

A segunda boa memória é sobre 
a forte cultura Inca patente a todo 
o momento. Como exemplo, o do-
wnhill em Moray (um laboratório de 
cultura Inca) cruza algumas salinas 
e conta com famosos singletracks 

que também podemos ver no filme 
Kranked 4. Também temos a opor-
tunidade de andar num trilho de  
downhill com  mais de 1.000 metros 
num antigo caminho Inca perto de  
Huchuy  Qosqo. Este percurso de 
passa por algumas ruínas com o 
mesmo nome. 

Vamos lembrar-nos para sempre 
que o Peru oferece uma oportuni-
dade única de misturar o prazer de 
pedalar e o de visitar a cultura Inca, 
o que é muito raro. Viva o Peru! 



Texto : Nuno Gama | Orbis Lab 
Fotos: Nuno Gama e Trek

A geometriA 
de umA bike 
de estrAdA
Quais as diferenças entre as cinco geometrias básicas  
de uma bicicleta de estrada? Vejamos a resposta  
sob o ponto de vista científico e não comercial.  
Primeira parte, em direto do Orbis Lab com Nuno Gama! 

O que interessa saber… 

performance
ORBIS LAB:  

A GEOMETRIA DAS  
BIKES DE ESTRADA
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Nuno Gama, orbis Lab

uno Gama é o fundador do ORBIS LaB, um laboratório de 
pesquisa biomecânica e performance desportiva basea-
do em Glasgow, na Escócia. O Nuno é doutorado, perito 

em biomecânica e eletrofisiologia, e é uma pessoa extremamente 
acessível. Aprecia falar sobre ciência e desporto e adora a sua fa-
mília, os seus cães, as suas guitarras e os seus cubos de Rubik. A 
bicicleta do Nuno é uma Fuji SL 1.0 de 2017 com Ultegra R8000 e 
rodas Mavic Cosmic Pro de pista em alumínio.

N

SITE OFICIAL
ORBIS LaB

YOUTUBE OFICIAL
Nuno Gama
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ma bicicleta de cor-
rida, uma “pastelei-
ra” ou uma BTT. Já lá 
vão os dias em que a 
escolha de uma bici-

cleta passava apenas por estas três 
categorias. Hoje, a categorização 
das bikes tomou outra dimensão 
que veio trazer dúvidas e desorien-
tação à maioria dos utilizadores... 
Basta acederem ao site de algumas 
marcas de bicicletas para perce-
berem o estado caótico em que se 
encontra este tipo de mercado. Há 
uma determinada marca, por exem-
plo, que disponibiliza as seguintes 
categorias: e-bikes, e-bikes de BTT, 
BTT hardtail, de suspensão total e 
trail, fat bikes… Para a estrada, há 
as race, endurance, aero… Há ain-
da ciclocrosse e gravel. E depois as 
híbridas, urbanas, fitness, triatlo, 
aventura e viagem, mulher e crian-
ça. Esta forma de categorização de 
um veículo cujo design atual não so-
fre grandes alterações desde o seu 
aparecimento, há 135 anos, torna-se 
por vezes demasiado ambígua. 

Ora vejamos: das 18 categorias 
de bicicletas oferecidas pela marca 

apenas uma é dedicada a mulheres, 
o que implica que, nos dias que cor-
rem, as mulheres apenas possam 
escolher bicicletas presentes na sua 
categoria. Curiosamente, as bicicle-
tas inseridas na categoria destinada 
às senhoras são as mesmas que es-
tão inseridas nas outras categorias, 
o que sugere que as marcas podem 
estar um pouco desorientadas com 
as suas próprias categorias. 

Na estrada…
Neste artigo focamo-nos apenas em 
bicicletas de estrada, abordando o 
tema de um ponto de vista biomecâ-
nico. Vamos aqui ver o que é o rea-
ch (ou alcance) e o stack (ou altura) 
do quadro e o que são coordenadas 
fit. Na próxima edição, a segunda 
parte deste artigo irá comparar as 
diferentes geometrias de quadros 
no que concerne a cinco categorias 
de bicicletas de estrada: race, endu-
rance, aero, cyclocross e gravel. Mas 
primeiro vamos falar de como se 
quantifica uma bicicleta em termos 
de dimensões…

Uma maneira simples de olhar 
para uma bicicleta é torná-la um 

uNESTE ARTIGO 
FOCAMO-NOS 

APENAS EM 
BICICLETAS 

DE ESTRADA, 
ABORDANDO 

O TEMA DE UM 
PONTO DE VISTA 

BIOMECÂNICO.

https://www.youtube.com/channel/UCNxd6Y7XbdwgolxNFbJrd7Q/featured
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objeto bidimensional num plano 
cartesiano, em que o BB se insere 
na origem do gráfico (ver imagem 1). 
Desta forma, qualquer ponto na bici-
cleta pode ser determinado através 
de um vetor projetado a partir da 
origem, como por exemplo o ponto 
“A” na imagem, que tem como coor-
denadas x = 3 e y = 4 (as unidades não 
importam muito para este exemplo).

As medidas usadas por nós, cien-
tistas biomecânicos, e por bike fit-
ters hoje em dia são o stack (ou altu-
ra) e o reach (ou alcance). O stack é 
definido como a distância do centro 
do tubo da cabeça de direção até 
à interseção de uma linha projeta-
da horizontalmente que passa pelo 
centro do BB. O reach, por sua vez, 
é definido como a distância desde 
o centro do tubo da cabeça de di-
reção até a interseção de uma linha 
projetada verticalmente que passa 
pelo centro do BB. Estas definições 
podem parecer um pouco confusas, 
mas vejamos a imagem 2.

Para medir estas variáveis é ne-
cessário a utilização de um nível la-
ser que projete uma cruz centrada 
no BB. Depois, com uma fita métrica 
ou uma régua determina-se a dis-
tância desde o ponto pretendido até 
à projeção da linha laser. Mas aten-
ção para não se cometerem erros de 
paralaxe. É necessário que a medi-
ção seja feita na horizontal caso es-
tejamos a determinar o reach ou na 
vertical no caso do stack.

Claro que para determinar estas 
variáveis é necessário ter algum 
tipo de equipamento como um nível 
laser, algo que a maioria das pesso-
as não tem por casa. Por essa razão, 
os laboratórios de bike fit (e labora-
tórios científicos como o Orbis Lab, 
ver caixa) usam coordenadas que 
são medidas apenas com uma fita 
métrica e que correspondem a co-
ordenadas do fit inerente a cada in-
divíduo. Para obter as coordenadas 
de fit é necessário usar o stack e o 
reach do guiador, o que inclui já as 
variáveis introduzidas pelo avanço 
(comprimento, ângulo, espaçadores 
e ângulo da cabeça da direção). 

Existe também o stack e o rea-
ch do selim, variáveis que veremos 
mais tarde. As coordenadas de fit 
podem ser replicadas de bicicleta 
para bicicleta e são fáceis de de-
terminar; contudo, não nos ajudam 
a comparar geometrias de quadros. 
As medidas de stack e de reach do 
quadro são-nos fornecidas pelos 
fabricantes de bicicletas e não in-
cluem os componentes, por isso a 
comparação entre quadros é feita 
com precisão, já que basta existir 
um BB do qual partem os vetores 
de medição para que o stack e o re-
ach possam ser medidos aplicando 
o mesmo método, seja qual for a 
bicicleta. 

Ângulos vários
Além de coordenadas de stack e 
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Representação gráfica de uma bicicleta num plano cartesiano. Com a 
origem no BB, a distância para cada ponto é dada pelas coordenadas (x,y). 

Stack, ou altura, e reach, ou 
alcance, do quadro de uma 
bicicleta, medidos a partir de 

projeções com origem 
no centro do BB.
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Medida do ângulo do tubo do selim. Altura da cabeça de direção e top tube.

AS COORDENADAS 
DE FIT PODEM SER 

REPLICADAS DE 
BICICLETA PARA 

BICICLETA E NÃO 
SÃO FÁCEIS DE 
DETERMINAR...



096

reach, existem variáveis do quadro 
com bastante importância biomecâ-
nica e que temos de considerar nes-
ta comparação entre geometrias. 
Estas são o ângulo do tudo do selim, 
ou seja, o ângulo que o tubo do selim 
faz com uma linha horizontal pro-
jetada a partir do BB, e a altura do 
tubo da cabeça de direção. O ângulo 
da cabeça de direção é uma variável 
de fit porque apenas tem um impac-
to no stack e reach quando passar-
mos a adicionar espaçadores, como 

QuALQuER pONTO 
NA BIcIcLETA pODE 
SER DETERMINADO 
ATRAvéS DE uM vETOR 
pROjETADO A pARTIR 
DA ORIGEM, Ou DO BB.
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Os vídeos  
de Nuno Gama 

Youtube
orbis LAb

iNstAgrAm
orbis LAb

https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNxd6Y7XbdwgolxNFbJrd7Q/videos
https://www.instagram.com/orbis.lab/


vemos na imagem.
Muitas vezes é usado o top tube 

para tirar ilações sobre o tamanho e 
a geometria do quadro, contudo esta 
medida apresenta uma variabilidade 
estrema em termos físicos (muitos 
top tubes hoje em dia possuem um 
ângulo e a sua dimensão efetiva não 
corresponde à dimensão medida) e 
em termos de medição (não há um 
consenso entre marcas onde medir 
este top tube, pelo que cada marca 
possui uma dimensão de top tube 

que poderá não corresponder com o 
que o ciclista mede fisicamente no 
seu quadro).

Em suma: existem dois tipos de 
coordenadas. Coordenadas que 
precisamos para comparações en-
tre geometrias (a altura ou stack e 
o alcance ou reach do quadro) e co-
ordenadas que usamos em bike fits 
e em avaliações biomecânicas para 
definir a posição do ciclista na bici-
cleta (coordenadas de fit). 

Na próxima edição vamos então 

comparar os vários tipos de geome-
trias de bicicletas usando o stack e 
o reach. Vamos ver a diferença entre 
cada geometria, bem como as suas 
características, e vamos tentar per-
ceber a finalidade dos vários seg-
mentos, seja esta de um ponto de 
vista biomecânico ou de marketing. 
Se quiseres saber se uma bicicleta 
aero é muito mais agressiva na sua 
posição do que uma bicicleta de en-
durance, então a parte dois deste 
artigo é para ti!  
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O Orbis Lab é uma criação do português Nuno Gama, autor deste artigo e amigo da equipa GoRide, e um estú-
dio de bike fit localizado em Glasgow, na Escócia. Neste espaço e com a ajuda do Nuno, um ciclista amador ou 
profissional pode aumentar a eficiência e o conforto na bicicleta, enquanto minimiza o risco de fadiga preco-
ce e lesões. Vale muito a pena ver todos os vídeos que o Nuno coloca no YouTube frequentemente.

Em direto do Orbis Lab, em Glasgow, Escócia!

http://orbis-lab.com/
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Uma das ‘capitais’ 
do BTT em Portugal

BTT EM TáBua  |  aVENTuRa 099

Texto : Jorge D. Lopes 
Fotos: BTTábua

De bike 
por Tábua…

Tábua é terra de BTT. E é o “palco” de um dos passeios mais 
mediáticos e concorridos do país, muito por culpa dos muitos  

kms de trilhos e caminhos especialmente criados para a prática  
da modalidade. Queres explorar todo o potencial que a zona oferece? 

Eis algumas dicas de quem ‘conhece’ os cantos à casa...

Vídeos e fotos  
nas redes sociais!

FaCebook
bTTábua

iNSTaGraM
bTTábua

https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.youtube.com/user/specialized411/videos
https://www.facebook.com/bttabua/
https://www.instagram.com/bttabua/
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ntónio Gonçalves, 
representando a BT-
Tábua - Associação 
de Desportos de Na-
tureza, traça-nos um 

curto resumo de como poderá ser 
uma visita a Tábua para umas boas 
voltas de BTT. E reitera que a asso-
ciação está sempre disponível para 
dar apoio a todos os praticantes da 
modalidade que por ali passem, bas-
ta estrares em contacto.

Como é que foi possível tornar-se 
um dos locais mais desejados para 
a prática de BTT em Portugal?
Tudo mudou há uns anos quando 
alguns aficionados do BTT aqui em 
Tábua começaram a criar trilhos 
que não existiam em mais lado ne-
nhum, fazendo pontes, passadiços, 
single-tracks. E, no dia do passeio 
anual de BTT, a dinamizarem zonas 
de animação para todos os partici-
pantes e acompanhantes. 

aVENTuRa  |  BTT EM TáBua
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Quais os principais pontos da zona 
que recomendam como sendo ide-
ais para dar umas voltas e/ou fazer 
treinos de BTT e ciclismo?
Existem vários pontos no concelho 
de Tábua com visita obrigatória. 
Em BTT, a referência é o Trilho dos 
Gaios. Depois temos os miradouros 
da Pedra da Sé, do Penedo C´Abana 
e o Lajedo. Na vertente de ciclismo 
de estrada, Tábua é ponto central, 
pois encontra-se rodeada por três 
serras - Estrela, Caramulo e Açor 
-, que podem servir para grandes e 
belas voltas. 

Quais os principais argumentos 
desses lugares para que tal assim 
seja: paisagem, percursos, dureza, 
exigência técnica?
A dureza não é exagerada, sendo 
até bastante equilibrada para a mo-
dalidade de BTT. Ao nível de técnica 
não há grandes dificuldades, já que 
quando criamos os trilhos fica 

Quais os percursos/treinos mais interessantes  
e que sugeririam a quem quer ficar a conhecer a zona 
em cima da BTT? E quais os trilhos mais porreiros?

Existem várias possibilidades 
de percursos ao nível de 

distância e dureza, seria impossível 
mencioná-los todos por aqui… Mas 
quem quiser pode contactar-nos e 
temos todo o gosto em fornecer 
a melhor opção à pessoa ou a 
qualquer grupo.Quanto aos trilhos 
“obrigatórios”, passo a citar: Trilho 

Pedra da Sé, Trilhos dos Moinhos, 
Trilho do Lajedo, Trilho dos Gaios, 
Trilho da Selva, Trilho da Moenda, 
Trilho do Vale Perdido, Trilho da 
Maternidade e Trilho das Águas 
Sulfurosas. Também em Tábua 
passa a Grande Rota do Mondego 
(GR48), que é mais um atrativo na 
vertente BTT.

‘QUANDO CRIAMOS OS TRILHOS 
TUDO FICA CICLÁVEL E DE FORMA 

A QUALQUER UM PODER FAZER  
OS PERCURSOS SEM PROBLEMA.’
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tudo ciclável e de forma a qualquer 
um poder fazer os percursos sem di-
ficuldade. Mas a paisagem é o nosso 
forte: temos belas zonas de floresta, 
trilhos que ladeiam rios e riachos, 
vistas sobre as serras atrás mencio-
nadas… É ver para crer!

No ciclismo de estrada, quais os 
maiores atrativos da zona de Tábua?
O maior atrativo é sem dúvida sair de 
Tábua e regressar depois de passar 
numa das três serras de que já fa-
lámos. E também há uma bela volta 

‘Há uma 
bela Volta 
de ciclismo 
de estrada 
ladeando  
o rio alVa, 
que fica aqui 
bem perto  
de tábua.’
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de estrada ladeando o Rio Alva, que 
fica aqui bem perto de Tábua.

Como classificam todos estes 
locais que indicam em termos 
de dureza dos percursos e das 
estradas?
Depende muito para onde nos des-
locamos, mas de 0 a 5 podemos ter 
percursos de nível 2 ou chegar a 5 
no caso de uma ida à Serra da Es-
trela, como seria de esperar.

Imaginem que quem quer andar 



de bike em Tábua arranca para lá, 
mas não tem companhia. Existem 
grupos a que nos possamos juntar 
para fazer um bom treino de BTT ou 
ciclismo? 
Apesar de sermos uma associação 
não temos equipa profissional, nem 
mesmo amadora. Temos sim alguns 
elementos que se juntam ao fim do 
dia, ao fim de semana ou numa fol-
ga semanal para dar umas voltas de 
BTT e ciclismo de estrada. Assim, 
claro que se podem juntar a nós! 
Mais uma vez, basta entrarem em 

103BTT EM TáBua |  aVENTuRa

contacto com a associação e pedir 
indicações.

Onde se torna mais eficaz ficar alo-
jado para ter acesso facilitados a 
estes locais de treino?
Em questões de alojamento temos 
várias opções. Temos um renovado 
hotel que pertence ao grupo Luna 
e que abriu hà poucas semanas. E 
existem na vila de Tábua e em todo 
o concelho alguns alojamentos lo-
cais. Outra opção passa pelos vários 
alojamentos rurais onde se pode 

usufruir da tranquilidade do espaço 
e da elevada qualidade dos espaços.

Que outros assuntos/conselhos 
gostariam de deixar a quem tem 
como objetivo visitar Tábua para 
praticar ciclismo e/ou BTT?
O maior e melhor conselho é contac-
tarem-nos antes de virem ou tira-
rem tracks da Internet, pois correm 
o risco de esses mesmos tracks os 
direcionarem para zonas e trilhos 
que não estão cicláveis ou são pro-
priedade privada. 

BTTábua – Associação de Desportos de Natureza
Uma sssociação sem fins lucrativos formada por um 
grupo de amigos que partilha a mesma paixão pelo 
BTT, pelas bicicletas, e que pretende desenvolver 
eventos ligados à natureza, dinamizando a sociedade 

em que está inserida. Uma pequena viagem pelo site 
oficial do grupo dá para perceber do que se está a falar 
quando se diz que neste ponto do país existem trilhos 
de BTT como em mais nenhum sítio em Portugal.

mais fotos  
e/ou vídeos!

Em GoRide.pt! 

http://www.bttabua.pt
https://www.goride.pt/btt-em-tabua-terra-de-aventura


Texto : Vasco Santos e Jorge D. Lopes 
Fotos: Rui Jorge 

O tamanhO cOnta?
Parece que a roda 27,5’’ está a querer ‘desaparecer’,  
mas a verdade é que no caso das e-bikes de BTT ainda 
permanece a dúvida de que tamanho será mais vantajoso. 
Agarrámos em duas Cube Stereo Hybrid e fomos tirar  
as teimas e listamos sete pontos fulcrais sobre o assunto.

E-bikes para BTT: roda 27,5’’ vs. 29’’

performance
E-bikEs para bTT: 

roda 27’5 vs. 29’
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YOUtUBE
VaScO SantOS

InStaGRam
VaScO SantOS

https://www.youtube.com/channel/UCMz6qiPrZj1gbyaKCRGp7ow
https://www.instagram.com/vasco_saantos/
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01
Experimentar

Numa época em que nunca 
se venderam tantas bicicletas 

elétricas, ora aqui está um daque-
les temas que vêm frequentemente 
à conversa: qual o melhor tamanho 
de roda numa e-bike destinado aos 
trilhos, à montanha, às descidas? 
Para ficarmos esclarecidos, aten-
temos num primeiro ponto, talvez o 
mais “básico” e importante. 

Até porque aqui tentamos apenas 

informar, e não dizer expressamen-
te o que é melhor, deixamos desde 
já a ideia de que é preciso descobrir 
como o corpo e a mente se adap-
tam a cada bike. Ou seja, por mais 
diferenças e/ou vantagens que 
existam (ou não), eis que aconse-
lhamos vivamente um test drive a 
cada modelo e a cada tamanho de 
roda. Tirar a “prova dos nove” é fun-
damental, certo?

Idealmente deves fazê-lo do 
mesmo modo que nós fizemos: 
sair com as duas versões e fazer 
precisamente os mesmos trilhos 
nas duas, “saltando” de uma para a 
outra, e assim notando a fundo as 
diferentes sensações de condução. 
Até porque, a título de curiosidade, 
fomos três pessoas a testar estes 
modelos e não houve um consenso 
sobre qual a “vencedora” clara. 



85107E-bikEs para bTT: roda 27’5 vs. 29’  |  pErForMaNCE

QuEm gosTa dE 
vElocidadEs alTas, 

provavElmEnTE vai gosTar 
mais das rodas 29’’; QuEm 

aprEcia mais a TEcnicidadE, 
vai TalvEz prEfErir as 27,5’’.

2
Aceleração

Nestas nossas experiências, 
a versão com rodas de 27,5’’ 

acelera ligeiramente melhor, algo 
que é muito útil à saída de curvas 
bastante técnicas e fechadas. 
No entanto, assim que a roda 29’’ 
entra em velocidade de cruzeiro, 
ganha vantagem. Ora, podemos 
afirmar assim que neste ponto te-
mos um empate de desempenho.
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03
Tração

No campo da tração, a cer-
ta altura as coisas começa-

ram a ficar interessantes. A área 
de contacto com o solo é ligei-
ramente maior em pneus de 29’’, 
quando comparados com pneus 
da mesma largura em 27,5’’. Mas 
relembramo-nos que há quem gos-
te de pneus bastante largos em  
 
 

rodas de 27,5’’, que compensam esta 
situação. No entanto, é possível que 
depois se perca um pouco de per-
formance em trilhos rápidos e ro-
lantes... Mais uma vez, não queren-
do cair em repetição: pode ser uma 
questão de gosto, já que a maior 
parte dos bikers não anda cons-
tantemente a altas velocidades.  

03
Tração

A ÁREA TOTAL  
DE CONTACTO 
COM O SOLO  
É LIGEIRAMENTE 
MAIOR EM PNEUS 
DE 29 POLEGADAS.
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03
Tração

04
Ângulos  
de ataque

No que toca ao ângulo de 
ataque, as rodas mais pe-

quenas, naturalmente, não ul-
trapassam obstáculos como as 
nossas queridas raízes e pedras 
da mesma forma que uma roda 
de maior diâmetro. Esta sim é a 
diferença mais significativa entre 
estes dois modelos e entre as e-
-bikes BTT de roda 27,5’’ e 29’’. 

05
Peso

Normalmente, uma e-bike com 
rodas de 27,5’’ é mais leve que 

uma roda 29’’. Contudo, a diferen-
ça pode não ser muito significativa, 
apesar de ser necessário termos este 
factor em conta. De qualquer manei-
ra, se és um atleta mais competitivo, 
se estás a pensar em longas distân-
cias ou se és um fanático do peso, 
não há como ignorar este ponto.

ACONSELHAMOS  
UM TEST DRIVE  

A CADA MODELO  
E A CADA 

TAMANHO  
DE RODA.
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06
Manobras

Quem gosta de velocidades 
altas, provavelmente vai gos-

tar mais das rodas 29’’; quem apre-
cia mais a tecnicidade, vai preferir 
talvez preferir as 27,5’’. No entan-
to, neste ponto, e neste momento 
do mercado, o que mais influencia 

a situação é o tamanho de quadro. 
O que a maior parte das marcas 
faz é disponibilizar tamanhos de 
quadro mais pequenos com rodas 
de 27,5’’ e tamanhos a partir do M 
em roda 29’’, por exemplo.

mais fotos  
e/ou vídeos!

Em GoRide.pt! 

https://www.goride.pt/roda-275-ou-29-nas-e-bikes-para-btt
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07
Componentes

Por fim, falemos um pouco 
das duas “beldades” que uti-

lizámos para tirarmos estas nos-
sas conclusões, duas Cube Stereo 
Hybrid exatamente com o mesmo 
preço: 5.200 euros. Temos tam-
bém o mesmo equipamento em 
ambas, apesar de um ter roda 27,5’’ 
e outra 29’’. A exceção nos com-
ponentes está no curso das sus-
pensões: a versão com roda 27’5’’ 

conta com 170 mm na dianteira 
e 160 mm na traseira, enquanto 
a roda 29’´apresenta 150 mm na 
suspensão e 140 mm no amortece-
dor. A suspensão é uma Fox 36 e o 
amortecedor um Fox DPX2. 

No campo da travagem, estas 
Cube têm dos melhores e mais 
potentes travões do mercado, em 
nossa opinião, os Magura MT7 com 
disco de 200 mm na frente e pinças 

de quatro pistões. Uma delícia. 
O motor é um Bosch CX (já com 

a nova atualização que dá mais 10 
Nm de torque, entre outras atua-
lizações) e as as baterias seguem 
o novo standard do mercado, com 
625 Wh. Os conjuntos ficam assim 
com um peso total a rondar os 24 a 
25 kgs, que, como todos os aman-
tes de e-bikes sabem bem, prati-
camente não se fazem sentir. 



Desde 2010 a “embelezar” as pistas 
de XCO de todas as provas mundiais. 
E a andar muito!

DEPRESSA  
E... MUITO BEM!
Emily Batty

super atleta
Emily 

Batty

YOUTUBE
EMILY BATTY

https://www.youtube.com/user/emilybatty/videos
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ão, nesta pequena rubrica não queremos saber dos resultados 
em competição de Emily Batty, atleta da Trek Factory Team 
em BTT/XCO. Nem tão pouco da quantidade e intensidade de 

treinos que completa por semana. Apelidamos esta canadiana de super 
atleta porque é alguém que consegue fazer algo fantástico e que resume 
tudo aquilo que consideramos como requisitos essenciais neste mundo: 
anda de bicicleta como o caraças, passamos a expressão; mantém uma 
invejável forma física e “saúde”, como é facilmente constatável em qual-
quer fotografia; e ainda consegue presentear constantemente a sua le-
gião de fãs com vídeos incríveis, de provas e treinos a verdadeiras expe-
dições de bike. Espreita o site oficial e as redes sociais da Emily, acredita 
que vale bem a pena! 

N

INSTAGRAM OFICIAL
EMILy BATTy

 a Equipa!
Trek Factory Team 
Cross-country

Trek Supercaliber 9.9 XX1 AXS

SITE OFICIAL
TFT CROSS-COuNTRy

 a supEr BikE?!

SITE OFICIAL
EMILy BATTy

FACEBOOK OFICIAL
EMILy BATTy
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https://www.instagram.com/emilybatty1/?hl=pt
https://racing.trekbikes.com/riders/tfr-cross-country/emily-batty 
https://emilybatty.com/
https://www.facebook.com/emily.batty.fanpage/
https://www.trekbikes.com/pt/pt_PT/bicicletas/bicicletas-de-montanha/bicicletas-de-cross-country-/supercaliber/supercaliber-9-9-axs/p/28896/
https://racing.trekbikes.com/teams/tfr-cross-country
https://www.instagram.com/emilybatty1/?hl=pt
https://www.facebook.com/emily.batty.fanpage/
https://emilybatty.com/


a pouco e pouco, com cuidado...
roféu Joaquim Agostinho 
(na imagem), Volta a Portu-
gal (em versão light...), Taça 

de Portudal de downhill, Campeona-
to Nacional de Contrarrelógio, etc... 
E eis que já se compete em Portugal, 
tal como acontece um pouco por 
todo o mundo. Apesar de o nosso 
foco estar mais virado para acom-
panharmos o mercado em termos 
de lançamento de novos produtos 
e bicicletas, tal como gostamos de 
contar histórias que envolvam a bike, 
acaba por ser nossa missão também 
ir divulgando o modo como os mui-
tos atletas portugueses podem ir 

T
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a fechar...
competição 

a retomar 
em portugal?

entrando em competições no mais 
bizarro ano de todos os tempos... 

É por isso que esta página vai 
servindo para fazermos o ponto de 
situação face a este panorama por-
tuguês, da mesma forma que alerta-
mos para algo muito importante: o 
facto de a doença Covid-19 ser ainda 
uma forte ameaça ao bem-estar 
diário de todos nós. É por isso que 
deixamos o apelo: toma o máximo 
de precauções possível durante os 
momentos em que estás a andar de 
bicicleta em grupo.

Todos adoramos juntar o grupo do 
costume e sair para o trilho, para a 

estrada. Mas lembra-te que deves 
cumprir as distâncias de segurança, 
que deves evitar juntar um grupo 
maior do que o que as autoridades 
permitem e que deves usar máscara 
facial sempre que fazes uma pausa 
na volta de bike, aqui ou ali. Leva 
sempre uma máscara contigo, tal 
como levas o telemóvel ou a identi-
ficação. Estamos quase na “meta”, 
não facilitemos agora...  

em GoRide.pT:
NoTÍciaS cicLiSmo 
eSTRada e BTT
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https://www.goride.pt/tag/shimano/
https://www.goride.pt/temas/noticias/


https://www.titandesert.com/en


https://www.em3.pt/
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