
Domingo, 27 de Janeiro de 2013, por volta das 6:00 horas da manhã, os despertadores 
começam a tocar um pouco por toda a cidade do Porto e concelhos limítrofes, são os 14 
corajosos betetistas do Dar ao Ped@l que se dirigem para a 7.ª Rota dos Besouros em 
Sepins, Cantanhede. 

 
Numa iniciativa nunca antes realizada, pelo menos com esta dimensão, lá fomos todos em 
direção à aventura, pelo caminho, tempo para um cafezinho na área de serviço de Antuã e 
uma breve apreciação e alguns comentários sobre a nova bike do Mário Dantas, uma 
fabulosa Cannondale Scalpel, prontinha para levar uma tareia daquelas que só nós 
conhecemos. 

 
Chegados a Sepins, era hora de levantar os frontais das bikes e os respetivos brindes para 
todos os elementos e ultimar os preparativos para nos fazermos aos trilhos, e que trilhos! 



 
Antes da partida ainda houve tempo para alguns elementos testarem o novíssimo 
brinquedo do companheiro Mário Dantas. 

 
Assim, testada a nova máquina, há que esperar na tenda pela hora da partida, e claro está, 
o nosso Dar ao Ped@l destaca-se pela positividade e alegria contagiante, vai daí, sai 
brincadeira e quase todos subimos ao pódio, mais que não fosse pelo divertimento. 



 
Alguns mais esfuziantes de que outros. 

 
A partida estava prevista para as 9:45, o que aconteceu à hora marcada, sem sobressaltos e 
com os respetivos avisos de cuidado e bom senso a todos os participantes, dadas as 
condições atmosféricas, alguns trilhos apresentavam-se muito encharcados e 
escorregadios, logo, perigosos. 



 
E lá fomos todos, cada um ao seu ritmo e mais ao menos acompanhados ou então não 
muito distantes uns dos outros, excetuam-se claro está, as habituais lebres do Dar ao 
Ped@l, desta feita as duplas - Sérgio Caban / Rogério Freitas e Rui Teixeira / Pedro Ferreira. 

 
Os primeiros quilómetros foram muito rolantes, pelo que a malta toda se fez aos trilhos 
sem medos, mas com chuva e lama para dar e vender, a altimetria era favorável por isso foi 
só pedalar, já que foram poucas as subidas, no início foram sobretudo retas cicláveis. 



Algumas das poucas subidas mais agressivas que apareceram não foram conquistadas em 
cima da bike porque o piso não o permitia, não havia bike com tração suficiente para subir 
tamanha quantidade de lama escorregadia. 

 
Como já é apanágio do nosso grupo, não há domingo ou evento sem um percalço, pelo que 
desta vez calhou ao Jorge Bastos rebentar-lhe a corrente, e que, já estava a receber apoio 
do Mário Dantas, entretanto o resto do grupo foi-se aglomerando à volta do 
acontecimento, aproveitando uns para descansar um pouco e outros para dar um pouco de 
alento aos mais abatidos, psicológica e fisicamente, porque este grupo não desiste, nem 
que caiam pedras do céu. 



 
Reinava, como sempre aliás, a boa disposição e a alegria, que são as alavancas motivadoras 
deste grupo. 

 
A chuva e a lama não deram tréguas, no primeiro abastecimento o pessoal vingou-se e 
repôs algumas energias e novamente a caminho, que o leitão estava à nossa espera. 



  
De referir a simpatia dos três elementos do G. D. Sepins presentes no primeiro 
abastecimento. 

 
Continuando a conquista dos trilhos que a cada quilómetro se apresentavam mais difíceis, 
fruto da intempérie dos últimos dias, pelo caminho podemos apreciar inúmeras árvores 
derrubadas pelo vento como se de “pauzinhos de gelado” se tratassem. É a mãe natureza a 
lembrar que está sempre presente já que muitas vezes é esquecida e passada para segundo 



plano - nós como betetistas temos obrigação de ter sempre uma atitude ecológica, sempre 
mesmo. 

 
Segundo reforço, o entusiasmo pelas esperadas febras bem regadas depressa se desvanece, 
para nós que não primamos pelos lugares do pódio, os últimos normalmente nestas coisas 
ficam com os restos, isto quando a fartura não é muita, claro está, não obstante as minis já 
terem acabado para desalento de alguns companheiros, para outros foi um regalo com 
aquele tinto fantástico, que o diga o Jorge Oliveira. 



 
Mas o nosso diretor desportivo António Oliveira, carinhosamente apelidado de Frinchas, 
com a sua sempre presente alegria, simpatia e boa disposição lá foi desencantar umas 
febras e umas morcelas assadas na brasa para os últimos guerreiros conquistadores de 
trilhos. 

 
Esta última parte para chegar a meta, cerca de 5 quilómetros, foi a mais dura, os trilhos 
eram mais técnicos e com a chuva quase se tornaram não cicláveis, árvores centenárias 



tombadas, lama, água, detritos, enfim em boa verdade para a maioria de nós foi dolorosa 
esta parte final, valeu a ânsia de chegar para tomar um banho quentinho e atracarmo-nos 
ao leitão com as forças que restavam. 

 
Leitão, esse não faltou e por sinal bem regado, ó se foi… 

 



Acomodavam-se os proveitos no espaço existente nos respetivos estômagos, para daí a 
pouco fazermo-nos ao caminho para o regresso a casa e eis que um elemento do G. D. 
Sepins se dirige ao nosso grupo para a entrega do Troféu do Grupo Melhor Classificado. 

 
 
Foi verdadeiramente a cereja em cima do bolo, foi o coroar de um domingo passado em 
bom convívio, alegria e desportivismo. 



 

 
Este foi o 1.º troféu conquistado pelo Dar ao Ped@l enquanto grupo de BTT, pelo que se 
afigura com um carinho especial, a 7.ª Rota dos Besouros irá certamente ficar com um 
cantinho especial na memória de todos os participantes. 



 
As classificações abaixo apresentadas não representam qualquer espécie de competição 
para nós que corremos por gosto, são apenas meras referências onde não constam sequer 
todos os elementos que participaram, mas que contribuíram para que o grupo obtivesse 
este troféu, que quer queiramos quer não, tem um carinho especial. 
 
7º Rota dos Besouros - 27-01-2013 
Classificações Meia Maratona 
Class. Dorsal Nome Equipa Tempo cumprido Ctrls. 
158 061 Sérgio Guimarães Dar ao Ped@l 03:13:57 2 
159 045 Rogério Freitas Dar ao Ped@l 03:14:15 2 
183 077 Rui José Ferreira Teixeira Dar ao Ped@l 03:19:27 2 
184 048 Pedro Tiago F Ferreira Dar ao Ped@l 03:19:29 2 
228 374 Augusto Tomé Cardoso Ribeiro Dar ao Ped@l 03:45:47 2 
238 098 Mário Afonso Dantas Antunes Dar ao Ped@L 03:53:52 2 
245 036 Emanuel A. E. V. Mascarenhas Dar ao Ped@l 04:00:45 2 
252 040 Jorge Manuel Sequeira Bastos Dar ao Ped@l 04:03:46 2 
254 043 Antonio Domingos Dias Queiroz Dar ao Ped@l 04:04:19 2 
256 038 Antonio Pinto Oliveira Dar ao Ped@l 04:06:13 2 
 
Resta-nos deixar um agradecimento especial ao Grupo Desportivo Sepins pelo domingo 
bem passado, pela simpatia e esforço, em prol deste desporto amado por muitos – o BTT. 
 
Participaram nesta aventura do Dar ao Ped@l, os seguintes elementos: 

http://gdsepins.com/


António Oliveira, Augusto Tomé, Domingos Queirós, Emanuel Mascarenhas, Jorge Bastos, 
Jorge Oliveira, José Pires, Mário Dantas, Pedro Tiago Ferreira, Ricardo Ferreira, Rogério 
Freitas, Rui Teixeira, Sérgio Caban e Sérgio Zulu. 
Todas as fotos disponíveis em: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.530411920322593&type=1 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.530411920322593&type=1

