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“Sobre as nuvens em Setembro, que formavam 
círculos e pareciam rodas de bicicletas, quem me 
dera ir com elas, por esses céus fora, quem me dera.” 

As Bicicletas em Setembro – Baptista Bastos 
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#degrau0 

No final de 2018, aquando da renovação do blogue do Dar ao Ped@L para 2019, lancei o desafio 
a todos os que desejavam contribuir, na quota-parte dos custos da renovação e pela mesma 
ordem que o decidiram fazer, que cada um escrevesse a crónica da semana, contribuindo dessa 
forma para o dinamismo do blogue. 

Nessa altura, pedi a todos que o fizessem enviando-me, um pequeno e simples texto que fosse 
contando uma breve história relacionada com as bicicletas, com a sua chegada ao grupo ou 
simplesmente alguma situação engraçada ou caricata, vivida no mundo das pedaladas, na 
infância, adolescência ou já como adulto, no BTT. 

Bastava somente isso, um pequeno texto ao qual se juntaria uma ou outra imagem e a devida 
formatação, e estava feito o contributo semanal. 

Estava assim lançada a escada e o #degrau que cada um teria na mesma, tal e qual o esquema 
da imagem abaixo. 

 

Agradeço aos que contribuíram, contando-nos a sua história, que ficará para sempre escrita neste 
documento, podendo mais tarde ser novamente lida, por quem o desejar, ou quem sabe, pelos 
vossos filhos ou netos. 

Nas páginas seguintes, estão reunidas as crónicas de 2019, respeitando a ordem da escada, bem 
como alguns #degrausespeciais que se lhes juntaram e que são especiais, apenas porque 
ajudaram a aumentar o número de degraus da nossa escada, contribuindo dessa forma, para um 
maior dinamismo do NOSSO blogue. 

Muito obrigado a todos. 

Valdemar 
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#degrau01 

O Sonho 

FACTO: 

Todas as marcas, modelos e acessórios de bicicletas e demais referências, citadas nesta crónica, 
são reais. 

- “Olá, então o que o traz de novo por cá?  

Posso ajudá-lo? 

 
Sim, ando a pensar mudar de bike, desta vez estou mesmo decidido a experimentar uma 
suspensão total." 

... 
- “Em 2014, estive para comprar uma KTM, acho que tinha algo a ver com 1964, mas também já 
não sei ao certo se era de suspensão total. Sabe, acho que só a queria comprar, por ter a ver 
com o ano em que eu nasci. 

Agora estou arrependido de não a ter comprado, mas também acho que não a comprei, porque 
me disseram que esse tipo de bicicletas, tem muita mais manutenção e despesa, e então...” 

… 

 - “OK. Tenho aqui uma boa bicicleta para si, é o seu tamanho e tudo, tem à frente uma suspensão 
FOX, os travões são…” 

- “Ali dissemos que era amor para a vida toda 
Que era contigo a minha vida toda 
Que era um amor para a vida toda.” 

 
- “Bom dia, São sete e quarto e você está a ouvir as Manhãs da Comercial...” 

-“Então, então, não acordas.” 

- “Olha que hoje não é domingo, não tens pedaladas, tens de ir trabalhar.” 

- “Caraças Celeste, logo agora que estava quase a fechar um negócio de uma bike nova, é que 
me acordas.” 
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Não, não é apenas em sonhos. 

É isto quase todos os dias, desde que há uns anos, ando comprometido, com o exercício das 
pedaladas, deixando para trás ou esquecendo, outros motivos de lazer, que ao contrário, muito 
me prendiam em casa. 

Agora, são horas e horas a falar do mesmo, em casa, no trabalho, com alguns colegas, amigos e 
familiares, que nada tem a ver com o mundo das bicicletas. 

Puxa a vida, porquê massacrá-los com a discussão sobre quadros, suspensões, cassetes, cepos, 
cubos, raios, travões, mudanças, marcas como Specialized, Santa Cruz, Giant, Merida ou outras 
que tais e ainda trazer à baila preços de bicicletas, que custam quase tanto como automóveis, se 
é um assunto que não lhes diz nada e muitas vezes até os aborrece. 

 

Mas há mais momentos e situações, em que as bicicletas não me saem da cabeça. 

Não sei se já se passou convosco, mas comigo é uma situação que tem vindo a ser frequente e 
da qual, não me consigo desligar. 
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Quando viajo de carro ou comboio, dou comigo a olhar para estradões e trilhos e a dizer para 
mim próprio, ..." que belo sítio para umas pedaladas, que espectacular descida, para fazer com 
os meus amigos, porque é que ninguém se lembrou de fazer aqui um evento.”. 

Por todo o lado, onde quer que vá ou esteja, já não posso ver um ciclista pedalando ou uma 
bicicleta, seja na capa de um livro, numa t-shirt, num rótulo de uma garrafa de vinho, seja exposta 
como elemento decorativo de uma loja, que não corro logo a enquadrar o momento, no écran 
do meu smartphone e partilhar o instante, nas redes sociais Instagram e Facebook. 

Mas digo-vos baixinho, para ninguém ouvir, esta última parte eu adoro e vocês sabem que sim. 

 

Há tudo isto e muito mais. 

Há noites mal dormidas por ansiedade de eventos, como os Caminhos de Santiago (por todos os 
eventos), esquecimento de tratar de pequenas coisas da minha vida privada e profissional, etc, 
apenas porque no meu pensamento, só estão bicicletas, reforços, passeios, rotas, maratonas, 
quilómetros, stravas e uma data de outras coisas, relacionadas com estas duas rodas e o BTT. 

Isto é complicado e não é normal, pois não? 

Agora queria dizer-vos, usando uma frase já muito batida, que “Há mais vida, para além das 
bicicletas.”, mas não consigo, ou melhor, talvez não o queira mesmo dizer, pois o que eu mais 
quero, é desfrutar ao máximo deste hobby super-mega-hiper viciante, onde ando enfiado, como 
se de uma boa dependência, se tratasse. 

E sendo assim, meus caros amigos, vou continuar a sonhar e a viver, percorrendo trilhos, por 
montes, serras, planaltos e vales, desfrutando do ar livre, da natureza e do convívio de muitos 
sonhadores, que como eu, amam pedalar, beber, comer, fotografar, lá lá lá... 
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Concluindo, “temos que estar dispostos a abandonar a vida que tínhamos planeado, para 
podermos ter a vida…” que gostamos e queremos. 

E eu, eu quero é pedalaaaaaaaaaaaaar. 

#degrau01 
#valdemarfreitas 
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#degrau02 

Sexo no Dar ao Ped@L 

Prometi a mim próprio, já há alguns tempos a esta parte, não dissertar acerca das trocas de 
mimos, arrufos, amuos e outro tipo de situações que vão acontecendo no nosso grupo, situações 
essas que, diga-se, são absolutamente naturais quando se convive em sociedade.  

Assim, numa excelente iniciativa do meu amigo Valdemar, para dinamizar o blog do grupo que 
tem andado algo parado por estes dias, convidou e agendou uma forma de todas as semanas 
um elemento do grupo efectuar uma crónica semanal a propósito do nosso hobbie favorito, 
aproveitando a oportunidade, já que esta semana calhou-me a mim fazer a publicação semanal, 
a minha crónica será sobre estes "supostos acontecimentos", também vos digo que será a última 
vez que escrevo acerca disto. 

Não quero aqui ser o advogado do diabo, nem tão pouco ferir susceptibilidades, mas... sei que o 
vou fazer, ainda que inadvertidamente, dito isto vamos ao que interessa. 

Aqui há uns anos retomei uma das brincadeiras que mais adorava enquanto  criança - andar de 
bicicleta - comecei por comprar uma bicicleta numa loja num centro comercial, e lá fui dar umas 
voltinhas sozinho até à Foz do Douro, e claro, o resultado estava bom de ver, não demorou muito 
comprei outra bicicleta, esta já com suspensão total, travões hidráulicos, etc, uma verdadeira 
bicicleta de BTT, a minha Lapierre, que ainda mantenho e adoro, na altura o estado de arte, para 
mim claro, e assim iniciei-me no BTT, mas os passeios até à Foz, já não me enchiam as medidas 
e tive uma necessidade premente de me juntar a alguém que me estimulasse e/ou tivesse uma 
agenda por forma a conseguir aprender algo mais do que o pouco ou nada que sabia. 

Ora, sabendo disto, a paixão da minha vida, a minha querida mulher, sugeriu em boa hora que 
me juntasse ao grupo de colegas dela que trabalhavam nos SMAS do Porto e andavam 
regularmente de bicicleta, achei uma boa ideia, a estreia aconteceu a 03 de Junho de 2012, nesse 
dia - que nunca mais esquecerei - também se estrearam no  grupo o querido amigo César Pinto 
e o amigo Carlos Ferreira, nesse dia fomos até à marina da Lixa, em Gondomar, foi o primeiro de 
muitos empenos que se seguiriam e que se mantêm até aos dias de hoje. 

Nesse bem dito passeio tive o privilégio de ser acompanhado pelos amigos Frederico Reis Lima, 
José Sousa, Rogério Freitas, Emanuel Mascarenhas, Valdemar Freitas, Mário Dantas, Jorge 
Oliveira, Tiago Costa e Óscar Ramalho, foram por assim dizer os meus padrinhos de baptismo no 
Dar ao Ped@l, são pessoas que muito estimo, ainda que por vezes a vida nos afaste, considero-
os amigos, independentemente de tempo de afastamento.  
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Acreditem, meus caros, a evolução de ser humano é uma coisa espantosa, vocês não tem ideia 
do quanto cresci como ser humano, só pelo simples facto de me juntar a este grupo de amigos 
tão, mas tão fantástico, como nenhum outro. 

Ao longo destes anos fiz tantos amigos no BTT, mas o mais importante é que fiz amigos para a 
vida, é tão bom irmos monte acima a sofrer e a matutar porque raio não ficamos na cama a 
dormir e sermos saudados por companheiros de aventura, sermos reconhecidos apenas por 
pertencermos ao fabuloso Dar ao Ped@l, reconhecidos pelos nossos feitos, pelos nossos 
extraordinários passeios habituais, reconhecidos pela nossa lentidão, pela nossa peculiaridade, 
sermos reconhecidos pelos nossos elementos, em suma, sermos reconhecidos por sermos 
pessoas de bem, todos sem excepção. 

Nunca poderei esquecer a minha primeira participação no Circuito NGPS, com o meu bom amigo 
Jorge Oliveira, mas que aventura, não devo estar a escrever nenhuma mentira ao dizer que fomos 
com medo do desconhecido, mas com um desejo terrível de participar naquela que seria uma 
aventura inesquecível em Arouca. 

E que dizer do nosso 1.º Passeio do Dar ao Ped@l, na Serra do Alvão, ó meu Deus, uma aventura 
sem igual, ficamos com marcas indeléveis para todo o sempre, uma história para contar aos 
nossos netos, valeu-nos aquela sopinha reservada pelo nosso Presidente António Oliveira na 
"cabana de colmo", fez rejuvenescer alguns, eu incluído, já estava mais morto que vivo. 

Foram tantos os amigos que ganhei e que passaram pelo Dar ao Ped@l, uns ficaram até aos dias 
de hoje, outros seguiram outros trilhos, a vida assim obriga, mas tenho a certeza absoluta que 
todos, mas mesmo todos, ficaram para todo o sempre a pertencer ao Dar ao Ped@l, no decurso 
destes anos alguns grupos de amigos juntaram-se a nós, como que apêndices, delegações ou 
dependências, aquilo que lhes quiserem chamar, estou a lembrar-me por exemplo dos nossos 
amigos da Feira, o Rui Miguel Azevedo, o Artur Jorge Barros, o Filipe Vaz, amigos que até hoje 
ainda mantemos, da Susana Palma que conhecemos num NGPS e que se mantém amiga de 
muitos de nós e do grupo, dos nossos amigos do Formiga BTT, o Nuno Nunes, o Paulo Neves, o 
Carlos Filipe Duarte, o Nelson Rebelo, o Clésio Neves, o Joaquim Freitas, mais recentemente 
juntaram-se a nós outro grupo de amigos por mão do César Pinto, o BTT Madafocas, foram o 
Nelson Leitão, o Tiago Gomes, o Pedro Almeida, e tantos, tantos outros, reconheço que é injusto 
não mencionar todos um por um. 
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Todos trouxeram alguma riqueza ao grupo Dar ao Ped@l e tenho certeza absoluta que também 
eles ficaram mais ricos. 

Após a minha adesão ao Dar ao Ped@l, juntaram-se a nós inúmeros amigos de excepcional 
qualidade, mas devo a referir o Domingos Queirós, o Rui Teixeira e o Pedro Tiago Ferreira, que 
trio maravilha, que dizer da generosidade do Domingos um amigo completamente desprovido de 
interesses e agendas, com um coração bem maior que o seu corpo, se existirem santos, este é 
um deles, por oposição os primos Rui e Pedro, uns verdadeiros cavaleiros da rezinguice, 
inigualáveis, não mudem, a vida encarregar-se-á disso. 

Do nosso Jorge Bastos, o nosso mecânico dos trilhos e autor dos 10 Mandamentos do Dar ao 
Ped@l, sempre pronto a ajudar e aconselhar todo e qualquer um, nos trilhos e fora deles, nem 
sempre bem compreendido, mas nem por isso desiste, aliás desistir é uma palavra que não consta 
do seu dicionário, pode dobrar mas não quebra. 

Ao longo destes anos arrastei, no melhor sentido da palavra, alguns amigos para gozarem do 
estatuto de pertencer ao Dar ao Ped@l, o Nuno Almeida, o Henrique Cardoso, que por sua vez 
"arrastaram" outros amigos para se divertirem connosco nos montes, vales, caminhos e trilhos 
do nosso país. 

É-me completamente impossível relatar todas as aventuras e peripécias, que este fantástico 
grupo de amigos me trouxe, os vários Caminhos de Santiago, todos os nossos Passeios do Dar 
ao Ped@l, os Domingueiros inesquecíveis, os reforços, os cafézinhos, a caixa de amigos, a página 
do grupo, os eventos que criámos desde a Benção dos Capacetes na Igreja de Santa Rita, 
iniciativa do nosso Presidente António Oliveira, às duas edições da Rota da Zorra em S. Pedro da 
Cova, iniciativa da Liga de Amigos do Museu Mineiro, com a liderança do nosso amigo Nuno 
Almeida, as 24 horas a favor do IPO que participámos já em duas edições, também por iniciativa 
do Nuno, os passeios a Fátima, criados e idealizados pelo amigo Valdemar, não é possível sequer 
enumerar a quantidade de iniciativas idealizadas e criadas por ele. 

O Dar ao Ped@l não tem muitos anos, é um facto, nasceu da vontade de meia dúzia de amigos 
e colegas de trabalho, que tudo o que conseguiram alcançar foi por mera carolice, vontade de 
pedalar, fazer desporto aliando a forma física ao divertimento, companheirismo e fidelidade aos 
princípios de vida de cada um, sempre com respeito ao próximo e à vontade de cada um. 

Nunca ninguém no Dar ao Ped@l foi renegado ou posto de parte, quando se identifique com os 
nossos princípios. 

Também não consigo enumerar a quantidade de figuras públicas que já posaram para tirar uma 
foto com elementos do grupo, desde o actual Presidente da Republica, Prof. Marcelo Rebelo de 
Sousa, passando por inúmeros desportistas desta e de outras áreas, como o Vitor Gamito, a Rosa 
Mota, a Aurora Cunha, aos mais ilustres dos apresentadores Jorge Gabriel, a Sónia Figueira, enfim 
tantos... existem também os que nos dão o privilégio de pedalar connosco, como o Carlos 
Resende, o Hugo Tavares da Rocha, tudo isto para dizer, que somos importantes, somos grandes, 
à pois é, não somos nenhuns badamecos. 

Desde os primórdios da civilização que poucos conseguem gerir com sucesso massas humanas 
sem criar atritos, divisões e guerras, é isso mesmo que estão a pensar, todos e cada um de nós 
somos fortes, donos da verdade, coerentes, correctos, justos, respeitadores e idóneos... atrás de 
um teclado.. 
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O 25 de Abril foi e é um acontecimento fantástico, trouxe-nos a tão desejada liberdade, nas suas 
mais variadas formas, mas, a nossa liberdade termina quando interfere com a liberdade dos 
outros, isso mesmo, é tão simples quanto isto. 

Não é pelo facto de termos a liberdade de podermos dizer, escrever ou fazer o que nos dá na 
real gana, que isso faz de nós pessoas idóneas, longe disso, quantas vezes interferimos com a 
vida dos outros, ainda que inconscientemente, mas quando é de forma deliberada, é tão pior, 
estamos deliberadamente a prejudicar outros, às vezes amigos nossos, porquê? Não sei, a própria 
razão desconhece a actuação do ser humano. 

Meus queridos amigos, a nossa vida, esta passagem por este belíssimo planeta, passa tão 
depressa, acham mesmo que merece a pena chatearem-se por causa de uma foto, uma fase 
escrita, uma interpretação dúbia (que é a vossa)? Acham? Eu não, sinceramente, o meu maior 
prazer é pedalar na montanha com os meus amigos, e no fim de uma descida, adoro vê-los com 
um sorriso de orelha a orelha, imagino que dirão o mesmo de mim, quiçá. 

Já vi muitos grupos nascerem, acabarem, renascerem, dividirem-se, enfim, coisas normais, mas 
nós não, nós continuamos por cá e assim nos iremos manter, disso não tenham a menor dúvida. 

Pedalem, façam BTT, deslumbrem-se,  apreciem paisagens de cortar a respiração, lugares que 
nunca iriam ver na vida se não fossem de bicicleta - longa vida ao Dar ao Ped@l. 

Por esta altura, estarão a questionar-se: o que é que tudo isto tem a ver com a introdução do 
texto? 

 
NADA, ABSOLUTAMENTE NADA, PRECISAMENTE, É ISSO MESMO PÁ, N-A-D-A. 

Por último a minha homenagem a todos os amigos do Dar ao Ped@l, com um abraço (sem 
nenhuma ordem específica): 

António Oliveira, Valdemar Freitas, José Sousa, Anastácio Sousa, Emanuel Mascarenhas, Vítor 
Godinho, Jorge Bastos, Óscar Ramalho, Mário Dantas, Sérgio Guimarães, Rogério Freitas, 
Martinho Sousa, Jorge Oliveira, Frederico Reis Lima, José Paulo, José Pires, Sérgio Caban, Carlos 
Ferreira, César Pinto, Ricardo Ferreira, Manuel Sousa, Domingos Queirós, Rui Teixeira, Pedro 
Tiago Ferreira, José Vieira, Nuno Almeida, Nuno Alves, António Magalhães, Gil Cruz, Armando 
Teixeira, Sérgio Ledo, João Neves, Manuel Oliveira, João Silvestre, Nuno Silvestre, Alexandre 
Aires, Luís Doro, Bruno Andrade, Nuno Nunes, Nelson Rebelo, Paulo Neves, Clésio Neves, Joaquim 
Freitas, Carlos Filipe Duarte, Paulo Domingues, Manuel Mourão, Paulo Ribeiro, Henrique Cardoso, 
Pedro Lemos, Eduardo Batista, João Trigo, Mário Alves, Miguel Melo, Joaquim Silva, André 
Lourenço, Fábio Pereira, Carlos Cunha, Delfim Cardoso, José Santos, José Pinto, Rui Almeida, 
Mário Sousa, Diogo Santos, Nuno Cunha, Tiago Gomes, Nelson Leitão, Pedro Almeida, Luís 
Almeida, José Paula, Ana Maria, Susana Palma, Filipe Lobo, Hugo Alves, Hugo Tavares da Rocha, 
Carlos Resende, e tantos outros que aqui faltam... 

#degrau02 
#augustotome 
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#degrau03 

Amizades, bicicletas e canções 

Serias tu Carlos, não fosse a pouca sorte, que subirias mais um degrau, na nossa escada de 
crónicas semanais do blogue, escrevendo a tua, assim o pudesses fazer, pois esta seria a tua vez, 
o teu #degrau03. 

 

Não te querendo substituir, pois a seu tempo terás outra oportunidade de o fazer, vou apenas 
escrever sobre dois temas, que a todos dizem respeito e sobre um outro, especialmente para ti, 
enquanto pessoa e elemento do grupo, as canções. 

  

Amizades 

Quase todos nós, aparecemos no grupo, porque conhecemos um velho amigo que dele já fazia 
parte e que nos convida para umas primeiras pedaladas e, não fugindo à regra, penso que foi o 
teu caso. 

Mas temos outros amigos, que ouviram falar de nós, que apareceram para nos conhecerem e 
acabaram por ficar rendidos à nossa hospitalidade e alegria em pedalar. 

 

Somos, se assim se pode dizer, um grupo de velhos amigos a que a cada passo, se vão juntando 
novos amigos, que ficam amigos para sempre nas pedaladas e bons amigos para a vida, sendo 
o melhor exemplo disso mesmo, a união que se juntou, entre todos nós, em teu apoio e que seria 
a mesma, fosse quem fosse. 
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Há quem diga, que ao contrário da família, podemos escolher os amigos, mas nós no nosso grupo 
não escolhemos ninguém, quem de nós gosta é que faz a sua escolha e torna-se nosso elemento, 
desfrutando a partir daí, da amizade de todos. 

  

Bicicletas 

Outra coisa que nos une, como não podia deixar de ser, são as bicicletas, que carinhosamente 
apelidamos de nossas “meninas”, “namoradas” ou outros nomes de guerra e que 
apaixonadamente montamos com toda a felicidade do mundo, como se fossemos de novo 
crianças. 

 

Como te disse, na mensagem que te enviei logo após o sucedido, mesmo sabendo que há coisas 
menos boas que nos podem acontecer, neste mundo das bicicletas, não deixamos nunca de 
pedalar, porque é isso que nos diverte, que nos dá prazer, ao contrário de ficar por casa, 
envelhecendo dia após dia, sem sermos felizes. 

Andar de bicicleta é uma escolha, viver feliz também. 

Canções 

Haverá certamente outras coisas para te definir, mas no grupo, todos te conhecemos pelas 
canções que nos ofereces, através da coluna que carregas na mochila, ora bombando música 
Pop ou Rock, Hip Hop ou RAP, metallica ou mesmo os fadinhos do Rouxinol Faduncho, por esses 
trilhos e Caminhos, fazendo-nos  esquecer as agruras da vida e divertindo-nos ainda mais. 

Tu és e sempre serás o nosso disco jockey, o DJ Carlitos D(i)P(i) e brevemente voltaremos a 
escutar as tuas play-list ou simplesmente as tuas canções. 

Enquanto te esperamos, enquanto tu recuperas, bem e sem pressas, dedicamos-te esta crónica 
e esta canção, que desejamos seja uma das tuas Canções favoritas. 

Um grande abraço do Dar ao Ped@L. 

#degrau03 
#carloscunha 
#escritaporvaldemarfreitas 
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#degrau04 

Amigo Dar ao Ped@L – II 

  

 

"Olá de novo. 

Lembram-se da última vez que vos escrevi? 

Para quem não se lembra, fica aqui o link para recordar, o que então escrevi. 

Pois é, nesse dia, ou melhor dizendo, por essa altura, andava muito melancólico e saudosista, 
dos tempos em que os domingueiros, eram um convívio de amigos, uma pura diversão, uma 
autêntica brincadeira. 

E hoje, voltei de novo a sentir esse sentimento, essa alegria em pedalar, que há uns anos me 
levou a juntar a este grupo de amigos. 

Sim, hoje até o nome do domingueiro prometia algo de diferente - "Rota à procura da brincadeira" 
e assim foi. 

Sim, um verdadeiro domingueiro com um guia que ora nos orientava, ora rezingava, que nos 
levou a subir por onde devia de ser e a descer por onde não se devia, que sabia ao que ia e o 
que queria, que todos nós pedalássemos com o mesma alegria, houvesse o arroz das subidas ou 
o rojão das descidas e no fim, entre o penar e prazer, haveria sempre de haver, a felicidade de 
não ter ficado em casa e ter vindo pedalar. 

Sim, pedalamos pelos mesmos sítios de sempre e por alguns novos caminhos, resvalamos nas 
pedras escorregadias, deslizamos na lama e atravessamos ribeiros e poças de água, com a mesma 
alegria e vontade de outros tempos e, mesmo sabendo que algumas dessas coisas, nos podem 
trazer dissabores, o que ficou hoje provado, é que iremos continuar a pedalar, sempre desta 
maneira, nem que para isso, tenhamos que pedalar devagar devagarinho ou com ela pela mão, 
mandando para os quintos do inferno, as velocidades e médias, que a este a grupo de velhinhos, 
nada interessam, quando o que queremos é nos divertirmos no monte. 
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Sim, é no monte que acalmo o meu stress, que alivio as minhas mágoas e dores, que encontro 
aquilo que preciso para encarar a vida da melhor maneira possível, fazendo esquecer com a ajuda 
dos meus amigos, as tristezas do dia a dia. 

Sim, este foi o domingueiro que eu há muito esperava, um domingueiro sem pressas, de encontro 
de amigos, com tempo para pedalar, conversar e tempo ainda para nos sentarmos à mesa e 
rirmo-nos de peripécias novas e antigas, um verdadeiro domingueiro à maneira. 

Estou feliz por saber que haverá mais como este. 

Um abraço deste vosso amigo, 

Zé das Pedaladas" 

 
 
#degrau04 
#josepires 
#escritaporvaldemarfreitas 
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#degrau05 

Vieram para ficar e ficaram mesmo 

Bom dia a toda a família Dar ao Ped@L. 

Ainda na minha infância já tinha o prazer de poder partilhar o gosto de pedalar com o meu grande 
amigo Domingos Queiroz a resvalar no apeadeiro da Palmilheira e nos túneis da A4. 

O tempo foi passando e cada um seguiu a sua vida, há alguns anos lá nos voltamos a juntar para 
uns passeios de bike aí já com a presença do meu primo Pedro Tiago Ferreira mais conhecido 
por rezongão e mais alguns amigos que acabaram por desistir de pedalar. 

 
Fotos da estreia, na primeira saída com o grupo Dar ao Ped@L 

Nessa altura sim pedalava-se no duro, encontrávamos-mos às 9h e ao meio-dia estávamos em 
casa. 

“Vamos por aqui ou por ali? 

Por ali que sobe menos.” 

Já nessa altura gostávamos pouco de arroz. 

Certo dia o rezongão propôs que fossemos pedalar com uns colegas das águas. 

“8h no Alto da Maia. 

Estás tolo eu tenho que dormir. 

É para ir a Santo Tirso. 

OK, já lá fomos e saímos às 9h, 

por isso devemos chegar cedo. “ 

Resumindo cheguei a casa quase às 2 da tarde com os papéis à porta para o divórcio, mas valeu 
a pena conhecer esta malta e poder fazer parte deste grande grupo. 
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Tenho passado grandes momentos e feito coisas que nunca pensei fazer de bike, passeios 
memoráveis, cada um com uma história para contar. 

Domingueiros excelentes que têm vindo a melhorar com a introdução de reforços de melhor 
qualidade que não serve só para sermos apelidados de só pensarmos em comer e beber, mas 
tornaram-se em bons momentos de convívio. 

Mais do que fazer muitos km ou conseguir fazer aquela subida, saltar, fazer uma boa média, 
bater um recorde o que me leva a pedalar com estes amigos que compõem este grupo é a 
amizade e o espírito de camaradagem nos bons e principalmente nos maus momentos. 

Apareçam para pedalar e sejam felizes. 

Beijos e abraços (cada um que escolha o que quiser). 

Assinado: o vosso REZINGÃO. 

 
#degrau05 
#ruiteixeira 
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#degrau06 

 

Crónica de um domingueiro anunciado 

Quarta-feira 

6:30h 

Valdemar levanta-se sobressaltado. 

- Aqueles gajos são sempre os mesmos. 6:30h da manhã e ninguém se chega à frente para ser 
o Guia. Mas eles hão de cá vir! 

8:30h 

A Sala de Convívio e o grupo, no Facebook, já contam 30 visitas e ninguém diz nada. 

9:00h 

Começam a aparecer posts da treta na sala de convívio. 

Assim como quem não quer a coisa o pessoal começa a dar a entender que era tempo de Rui 
Teixeira e Domingos Queiroz se chegarem à frente. 

9:05h 

Rui Teixeira, que acede ao telemóvel durante a utilização da “Porta Potty” fica indignado, começa 
a rezingar com os seus botões e deixa cair o telemóvel. 

9:06h 

Um pouco aturdido pelo cheiro do líquido desinfetante liga para Domingos que está 
concentradíssimo a ver as fotografias de automóveis enviadas por António Oliveira, deixa cair o 
telemóvel. 

- Oh Mingos, aqueles gajos não se mexem. Temos de tomar medidas senão ainda nos sai o Nuno 
Almeida e é arroz atrás de arroz. Marca aí no Alto de Valongo às 8:30h, sem tolerância. 

9:10h 

Antes que Domingos tenha tempo de fazer a convocatória Nelson Leitão informa que vai dar uma 
volta no quintal, no sábado. Meia Perna, Trilho do Alemão... Há ali uns trilhos novos fabulosos. 
Quem quer experimentar? 

Gera-se o pânico. Se o pessoal for com os Madafocas não vai ao domingueiro. De certeza! 

O dia desenrola-se como todos os outros. Uma selfie de Jorge Bastos e António Oliveira a tomar 
café, a comer uma banana, a segurar nas bolas de natal. Cenas normais. 
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18:00h 

Filipe Lobo acaba de arrancar um dente do sizo e lembra-se que é dia de noturno. Pega no 
telemóvel para ver quais os planos, mas com as mãos escorregadias do SABA deixa cair o 
telemóvel. 

Se o segurar no ângulo certo consegue perceber, por entre os estilhaços, que apenas ele está 
interessado em ir à lota e toca de fazer o convite. Se é que lota quer dizer noturno... 

21:30h 

O noturno decorre sem sobressaltos. Os vendilhões não aparecem. Que está frio, que vai chover, 
que o meu pai não quer e a minha mãe não deixa. Dizem que têm de apanhar o Alpha de quinta 
à noite. 

  

Sábado 

Decorre o fantástico, fabuloso, extraordinário passeio dos Madafocas. 

13:35h 

Nelson Leitão partilha o vídeo do dia 3 minutos depois de chegar a casa. 

22:00h 

Nuno Almeida manda mensagem a Augusto Tomé. 

- Passas cá e seguimos? 

- Combinado! 

  

Domingo 

4:30h 

Valdemar Freitas, que se levantou à 4:30h para não chegar atrasado, publica a crónica da 
semana, que todos vão lendo ao longo da manhã. 

4:35h 

Valdemar tem tudo pronto. Vai fazer 60km antes de ir para o Alto de Valongo. 

Só para aquecer... 

7:00h 

Zé Alfredo, na sala de comando das Águas de Gondomar, tem, novamente, todos os alarmes da 
ETAR a disparar. 
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- Raios partam os gajos do Dar ao Ped@L e a sua “preparação matinal”... 

Uma hora depois os alarmes, finalmente desligam. Tudo volta à normalidade. 

8:25h 

Valdemar está desde as 7:05h nas bombas. 

- Raios partam aqueles gajos! 

8:30h 

Chega toda a gente ao mesmo tempo. 

Toca a sair. 

8:31h 

Pedro Tiago reclama do arroz. 

8:50h 

Pedro Tiago reclama do arroz. 

9:15h 

Pedro Tiago reclama do arroz. 

9:17h 

Pedro Tiago reclama do arroz. 

9:25h 

Pedro Tiago reclama do arroz. 

9:37h 

Pedro Tiago reclama do arroz. 

9:55h 

Pedro Tiago reclama do arroz. 

10:00h 

José Pires recebe uma mensagem da esposa. 

- O assado está no forno. 

10:15h 
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Gera-se o pânico. Rui Teixeira que estava a ler a crónica deixa cair o telemóvel. 

É preciso abreviar. 

10:20h 

Pedro Tiago reclama do arroz. 

10:30h 

Finalmente, ao fim de 3km o grupo para n’O Mineiro para o reforço. 

Armando vai o caminho todo a resvalar. Tem os travões avariados. 

O desgaste do grupo, ao fim de tantos quilómetros, é imenso e o regador de receita tem de ser 
o grande. 

Selfies, rojões, pica-pau, chouriço, algazarra. Um festival. 

É o Dar ao Ped@L, caneco! 

António Oliveira acompanha as publicações no Facebook e no Instagram e a vontade de regressar 
é mais que muita. 

12:10h 

Está na hora de regressar. 

12:11h 

Pedro Tiago informa que espera que não haja arroz no regresso. 

12:12h 

Todos se indignam porque é preciso subir para as bombas e as dificuldades, do reforço, foram 
muitas. 

Todos concluem que o Pedro Tiago é que sabe. Ele tem razão. 

12:13h 

Manel põe a placa à porta “FECHADO”. O Dar ao Ped@l comeu, e bebeu, tudo. 

12:14h 

Henrique descobre que tem furo. 

Três gajos voluntariosos trocam a câmara de ar, mas falta António Oliveira para dar à bomba. 

13:00h 

Pedro Tiago indigna-se. Tanto tempo para trocar a m... duma câmara de ar! 
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- Vamos que ainda tenho de ir ao girassol! 

13:30h 

Finalmente chegados às bombas despedem-se o mais rapidamente possível, pois a janela 
temporal para entrarem em casa sem levarem uma vassourada começa a fechar-se rapidamente. 

Para a semana há mais! 

  

P.S.: Caríssimos. É o melhor que se pode arranjar. Se não gostarem, azar! 

 
#degrau06 
#nunoalmeida 
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#degrau07 

O meu testemunho 

Numa crónica anterior, o Rui Teixeira já contou um pouco da nossa história. 

Tudo começou numa brincadeira, em pequenos percursos sem grandes dificuldades. 

Mas um dia, tive a felicidade de conhecer e pedalar com os membros do Dar ao Ped@L e desde 
aí nunca mais os deixei. 

Neste grupo, todas as rotas são uma nova aventura, uma nova aprendizagem e o mais importante 
é que são grandes momentos de convívio entre grandes amigos. 

Desde já quero agradecer a todos os que me acolheram neste grupo e que tornaram as minhas 
manhãs de Domingo, ainda mais especiais. 

Além disso, espero sempre recordar todas as brincadeiras e todas as receitas (das quais já perdi 
a conta), que partilhamos. 

Não tenho dúvidas, que fazemos por valer a pena todas as zangas das nossas mulheres ao almoço 
de domingo e por todas as discussões, pela comida deixada do prato. 

Muitas vezes parecemos crianças que chegam a casa com as roupas cheias de lama, mas nada 
disso importa porque tudo isso é prova do nosso esforço e amor a este desporto. 

Espero que este grupo nunca se separe, porque como diz a música “JUNTOS SOMOS MAIS 
FORTES”, com muita entreajuda, todos conseguiremos alcançar objectivos e superar desafios. 

 
 

#degrau07 
#domingosqueiroz 
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#degrau08 

Crónica de um brazuca com saudades 

Não é nenhuma novidade que gosto muito de pedalar, a maioria das pessoas já ouviram minhas 
aventuras com a magrela e algumas me vêem por aí quando vou pedalar. 

A bicicleta parece uma extensão minha, e assim como parece parte do meu corpo, muitos ao me 
verem antes mesmo de dizer "Oi, tudo bem?" dizem "E a bike??" ou "Pedalando muito?". 

Há muito que não escrevo por aqui!! 

A vida nos últimos dois anos tem sido bem movimentada com o trabalho, a família e etc... pedalei 
muito, muito mesmo!  

Com meu primo Luís Doro e principalmente quando conheci a malta do Dar ao Ped@L, ai sim é 
que foi pedalar...passeios, provas e domingueiros bem passados, regados a canecos e muita 
comilança. 

Até tive o prazer de "encastrar" a família toda em alguns passeios de domingo. 

 

A patroa reclama o motivo de não irmos mais vezes e confesso que gostava muito de voltar a 
desbravar os montes com vocês, mas tenho um "medo de morte" do menino Carlos (o mais 
branquinho e que tinha a bike pequenina), é que em cima da bike o "cara" encarna o Indiana 
Jones e não tem medo de nada!!...e eu claro!! fico com medo de tudo e penso: 

vai dar M£#¥@... 
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Mas assim que puder, voltaremos a conviver... 
  
Um abraço grande da nossa parte e boas pedaladas. 
 
 
#degrau08 
#alexandreaires 
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#degrau09 

O segundo dia. Lendas, sonhos, narrativas. 

Seixas, 24 de agosto de 2012 

Desci as escadas do quarto da residencial S. Pedro onde ficamos hospedados e fui contemplar o 
nascer do dia junto à piscina onde espevitei lentamente com a ajuda de um cigarro, preparando-
me para o que estava para vir. O céu carregado de nuvens escuras pressagiava uma etapa difícil, 
bem diferente do primeiro dia em que o sol nos acompanhou desde o Porto até Caminha, onde 
chegamos já noite escura, à conta de uma valente almoçarada e da demanda (vitoriosa) pelas 
famosas clarinhas, em Fão. 

Depois do pequeno-almoço, o frenesim costumeiro: o habilitar das bicicletas para a jornada, o 
teste aos meus alforges, rompidos na véspera, o fulano que ainda não está pronto e beltrano que 
reclama pontualidade na saída. Por fim estávamos os oito prontos e extremamente motivados.  

 

Havia que chegar cedo ao ferryboat para evitar uns valentes Kms até Valença, totalmente 
desnecessários porque a jornada ia ser longa e o tempo parecia não querer colaborar, o que se 
veio a confirmar pois mal desembarcamos em La Guardia onde, pedalando paralelamente ao 
Atlântico, o Caminho da Costa assume a sua verdadeira essência,  

começou a chover. Uma chuva miudinha e persistente, acompanhada de um vento que também 
nos fez frente. 
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Ainda não o sabíamos, mas havia de ser assim até Pontevedra, onde iriamos pernoitar.  

Portanto, sorvemos de um trago as belíssimas paisagens e povoações por onde passamos com 
exceção da bela Santa Maria de Oia, terra de lavradores e pescadores que ficou bem 
documentada em fotografias. Já o azul-turquesa do mar de As Mariñas por pouco não ficou 
registados apenas nas nossas retinas. 

Depois de Baiona onde almoçamos como Reis 

,  

Seguiram-se Sabaris, Ramallosa, Nigrán, Coruxo, Coia, a complicada Vigo onde nos viríamos a 
desencontrar e onde já depois de reagrupados contemplamos do cimo da montanha os 
formidáveis viveiros de marisco na ria de Vigo, origem provável do nosso providencial almoço.                        

Passamos por Teis e antes que chegássemos a Trasmaño, no meio de um enorme descampado 
avistei uma pequena e solitaria igreja de estilo românico, ladeada por um casebre em já em 
ruinas.  
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Num pequeno jardim que servia de antecâmara à entrada, fechada, alguns sarcófagos em granito 
jaziam ao acaso. Duas imponentes palmeiras ladeavam a ermida e sob a copa de uma delas, 
aproveitando uma trégua celestial encontrei Marie, também ela bicigrina, que lia, fazendo uma 
pausa no seu Camiño . 

-Bom dia. 

-Bonjour. 

-Ah!...Vous êtes francais?! 

O oui, temperado com uma musiquinha, os olhos verdes, as duas tranças ruivas e os peitos 
proeminentes que se adivinhavam rijos atuaram como um visgo que imobilizaram ali o 
daraoped@lista. 

Também rumava em direção a Santiago de Compostela, mais atraída pela aventura do Camiño e 
das surpresas que este proporciona do que pela fé. 

Contou-me que não viajava só e que a sua companhia seguia adiantada, como eu naquele 
instante. Que aterrara no Porto e que também pernoitaria em Pontevedra. 

Mas o tempo tem o seu tempo e ademais os meus companheiros já se avistavam, em fila, vestidos 
de negro com os jérseis conquistados para o efeito no último Luso-galaico. Era, portanto, tempo 
de lhe desejar um Bom Camiño, que ela retribuiu coma sua voz doce e sedutora; e a chuva 
miudinha e fria turbou-nos de novo o caminho. 

Ainda faltava muito até que chegássemos ao destino. Depois de Cerdeira seguiu-se Redondela 
onde visitamos o albergue, passamos Arcade, Figueiredo, que nos recebeu já vestida de noite e 
finalmente percorremos a longa reta que conduz ao centro de Pontevedra. 

De tão molhados, os nossos corpos já não reagiram às mangueiradas de água fria que numa 
estação de serviço à entrada da cidade nos retirou a lama das roupas enegrecidas.  

Mais apresentáveis, dirigimo-nos ao Hotel Ruas, previamente reservado, não por acaso mas 
porque tinha uma cave capaz de albergar as oito bicicletas. E foi curioso interromper a movida, 
irrompendo pela sala de jantar adentro, com as respetivas ao ombro como verdadeiros 
peregrinos: molhados, sujos, com frio e com fome por entre o glamour dos comensais. 

Depois dos mais que merecidos banho quente e jantar, seguiu-se o obrigatório passeio em 
conjunto pela cidade, trajando irrepreensivelmente de igual. 
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De regresso ao hotel, antes do descanso dos guerreiros, foi tempo para o que aprouvesse a cada 
um: atualizar o facebook, telefonar para casa, ver notícias, planear o dia seguinte, ou 
simplesmente, como eu, afundar-se numa poltrona da sala de estar, nostálgico, lamentando a 
decisão prévia e sábia de ter fumado naquela manhã o meu último cigarro quando uma voz que 
eu não pensara mais ouvir me dirigiu um efusivo bonsoire. 

- Olá. Não pensei que nos fossemos encontrar aqui, respondi-lhe novamente no meu francês, já 
um pouco esquecido, mas que ela compreendeu bem. 

Ficamos à conversa até que um bocejo a fez lembrar que o seu quarto era o local mais confortável 
para estar depois de um dia inteiro a pedalar e despediu-se com um Cen vingt quatre que 
murmurou enquanto se afastava num passo solitário. 

Atento e bom entendedor, aquelas meias palavras bastaram para perceber que outro leito podia 
ser o meu naquela noite. 

Reagrupados na camarata do hotel, os intrépidos aventureiros tiraram à sorte uns papelitos 
numerados de dentro de um saco que determinaria aleatoriamente quem dormiria onde e com 
quem. Isto porque havia mais pedalistas que camas e é sabido que nestas circunstâncias há 
quem prefira dormir só do que “mal” acompanhado.  

Quis a sorte que o escriba ficasse numa cama de solteiro, garantia de uma noite bem dormida; 
mas como!? com aquele convite subliminar a toldar-lhe a tranquilidade.   

Já todos dormiam merecida e pesadamente quando a porta do quarto se abriu e se fechou quase 
muda. 

- Boa noite. Perdão, devo ter-me enganado no quarto, disse, enquanto conferia de novo a 
numeração escrita na porta.   

- Pas de tout. Marie t’attend… Et moi aussi... 

A porta da camarata abriu-se como antes, silenciosa e conivente.  

Pelo postigo do WC, enquanto vertia copiosamente um jato de urina, testemunhei o nascer do 
dia e os funcionários públicos zelosos a cuidarem da cidade, sem carros, com mangueiras de alta 
pressão, lavando as paredes e as ruas. 
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Tinha de repousar um pouco. O terceiro dia estava próximo e embora se afigurasse menos penoso 
que os anteriores, ainda havia cerca de 90 Km a separar-nos do destino.  

 

Envergamos o nosso equipamento, metemos pés nos pedais e fomos cruzando vila após vila 
colecionando carimbos após carimbos, que justificaram, na Oficina do Peregrino a competente 
certificação até que alcançamos com júbilo a Praça de Obradoiro, ponto de encontro dos 
peregrinos que fazem o Caminho de Santiago. Abraçamo-nos. A missão estava cumprida. 

 

A visita à Catedral onde repousa o Apóstolo estava reservada para o dia seguinte e seria coroada 
com a Missa do Peregrino, mas antes o bicigrino procurou entre os vários confessionários aquele 
onde podia falar na sua língua, ajoelhou-se e confessou-se.   
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Aos amigos que me proporcionaram uma aventura inesquecível. 

Ao meu pai que me ensinou o prazer de andar de bicicleta (quantas vezes pedalamos por esses 
montes de Valongo) e de quem tenho muitas saudades. 

#degrau09 
#jorgeoliveira 
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#degrau10 

Querer e não poder 

  

Esta cena de pertencer a uma escada de 28 degraus, deixou-me demasiado ansioso. 

O que iria escrever à proposta deste desafio. 

Ora então cá vai.. 

O querer e não poder. 

 

  

Como sabem, sou um pedalista ou melhor um betetista, agora estradista de tuta e meia, sim 
podia ser mais do que sou. 

As vicissitudes da vida assim me fazem pedalar quando posso e em condições de saúde. 
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De algum tempo para cá a minha presença tem sido pouca,  em virtude de desamores ou de 
saúde. 

DESAMORES 

Para ser sincero, na minha humilde opinião, sem ofender ninguém que pense diferente em relação 
ao meu ponto de vista, mas também olhando para este assunto de uma perspectiva diferente e 
sem estar a condenar outras perspectivas, e a considerar todas as opiniões válidas, eu 
sinceramente acredito que me esqueci completamente do que ia dizer... 

SAÚDE 

Este esqueleto já andava a dar sinais de uma revisão, mas sempre na expectativa de amanha 
estar melhor, os meses ou melhor os anos foram passando e "catrapus" já foste Oliveirinha, 
estaleiro. 

Estávamos em pleno Outono mais propriamente Outubro, após uma corrida de 10 km senti uma 
dor na anca, assim se prolongou por oito dias e cada dia que passava a dor aumentava, até que 
o raio das hérnias L4, L5 deram um abraço e disseram-me! estás tramado, agora aguenta e vai 
para o hospital. 

Chegado ao hospital privado de Alfena fui atendido por um Dr Ortopedista. 

Diz-me ele, então o que o traz por cá! estou a ver que a coisa é feia!! Sim Sr Dr estou com muitas 
dores na perna e na parte dos rins, ok... ok.. isso deve ser bicos de papagaio ou hérnia lombar, 
se for isso você está lixado!! nunca mais pode correr e o btt é para esquecer, mas, mas vai fazer 
uma ressonância magnética aí vemos melhor. 

Após a ressonância foi verificado que efectivamente tinha duas hérnias L4,L5.. 

Ora bem, diz o Ortopedista.. É o que eu suspeitava.. você tem que ser operado de urgência e 
vou colocar dois parafusos, pois pode ficar imobilizado com a perna esquerda para sempre. 
Isto...... é para ontem ok!.. 

Mas Sr Dr eu não tenho outra alternativa!!!! Não infelizmente não.. Ok Sr Dr. Desculpe eu quero 
ouvir uma segunda opinião ( dialogo entre a minha esposa e o Sr Dr ) ,"o discurso muda 
radicalmente" sim, sim pode e deve, mas vamos pensar em ocupar ( reservar) a sala de operação. 

Ouvida uma segunda opinião de um NEUROLOGISTA a opinião é TOTALMENTE diferente. 

Primeiro fazer tratamento para evitar operação, caso não resulte aí sim terá de ser necessário à 
operação. 

Tratamento feito as dores continuavam, a " faca" espera-me. 

Marcada a operação e com um grande " cagaço" lá fui eu para o matadouro. 

Feita a operação menos evasiva e sem parafusos! apresenta-se o soldado cabo sem lesões e com 
os pés a mexer. 

Decorridos trinta dias após a operação apresentei-me perante o Sr Dr Prof Paulo Pereira para 
saber o meu estado de saúde. 
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Foi com grande alegria que recebi a boa nova, sr Oliveira pode andar de bicicleta, pode correr! 
mas só daqui a uns mesitos. 

Se o seu amigo Ortopedista o tem operado a sua vida activa já era!!!. 

Saiu-me novamente a lotaria... meu Deus como ele é bom para mim. 

Como estou num período, celibato e introspecção, quero tanto mas não posso pedalar. 

Tenho saudades do grito " ai queres monte" 

Tenho saudades do grito " bamos pró monte c@r&lh€" 

Tenho saudades de vocês.. 

É frustrante querer e não poder.. É frustrante ter que oprimir um sentimento que anseia em 
crescer a cada dia que passa. É como se o desejo o alimentasse, como se fosse vento que ateia 
uma fogueira. 

É frustrante ficar no silêncio quando todo o meu corpo grita de desespero. Mas não posso, não 
posso... Tenho que empurrar tudo isto e ficar vazio.. vazio como o nada, cheio de vazio em mim.  

Mas eu quero, e quero querer...querer e não poder 

O vosso eterno Presidente ( PRÈsident ) 

 
#degrau10 
#antóniooliveira 
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#degrau11 

As bicicletas e as viagens 

  

Caríssimos companheiros, desta vez calha a mim a elaboração desta mui nobre crónica! 

Com muito gosto a faço, desde o recanto do meu lar, depois das minhas miúdas já estarem a 
contar carneirinhos!... 

O Valdemar, sugeriu, e em boa hora, eu abordar o tema das viagens para dar o mote a esta 
crónica, e realmente era já algo que pensava fazer. 

 

  

O curioso é que realmente passo muito tempo em viagem, fora de casa, longe da família, longe 
dos amigos, longe das bicicletas... 

Mas a realidade é que levo sempre um bocadinho de todos comigo sempre que estou fora! 

Acreditem que me dá imenso gosto conhecer e falar com gente nova, de outros países e outras 
culturas e abordar o inevitável e para mim tópico-de-conversa-de-horas-e-horas-sem-parar que 
é: BICICLETAS!!! 

Adoro quando, inchado que nem um balão e de sorriso rasgado, falo que "no último domingo fiz 
50kms com um grupo de amigos, os Dar ao Ped@L (Giving Ped@L, para os estrangeiros) onde 
passamos por locais fantásticos e... Foto, Foto... e mais uma paisagem, e mais umas bikes, e 
mais uns gajos de licra, e mais uns sorrisos!... 
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O que me apercebo é que o ciclismo, BTT ou estrada, é realmente um desporto e uma actividade 
mundial!.. desde o meu cliente Sueco que, com 60 anos ainda faz 80 a 100 kms pelo menos 3 
vezes por semana, ao do Equador que já participou em triatlos, onde o que ele mais gostava era 
a parte... da bicicleta.. e que pelo menos uma vez por ano sobe uma famosa estrada que vai 
desde Guayaquil que fica ao nível do mar, até aos 4188 m de altitude, onde só respirar já custa, 
até ao alemão que vai trabalhar todos os dias de bike, ao dinamarquês que comprou agora uma 
toda XPTO, em carbono só porque... pode. 

Conheço até um da Nova Zelândia com quem grande parte das conversas é sobre colas e sobre 
o Sam Gaze ter ganho ao Nino Schurter ao sprint em Stellenbosch na Africa do Sul.. estes até já 
me prometeram um tour em trilhos que eles conhecem e até me emprestam uma bike  vou ter 
que aproveitar um dia destes!! 

A realidade é que realmente a "bike" é mundial, tal como a paixão que sentimos por ela, tal como 
é a amizade que une todos os que praticamos este espectacular desporto, tal como é a que nos 
une a nós todos, Dar ao Ped@L. 

É com imenso gosto que faço parte deste grupo, onde me sinto aceite e sinto que faço parte, 
onde sinto que mesmo não estando tão presente como queria, sou sempre bem recebido e onde 
sinto também que sentem a minha falta. 

 

Já lá vão uns anos que me mudei para Rio Tinto, e onde por gosto comprei uma bicicleta da 
SportZone só para ver se recuperava mais rápido da lesão que tive quando joguei futebol e parti 
o tornozelo, longe estava eu de pensar que um vizinho, o Sérgio, me iria puxar para dar umas 
voltas com uns tipos porreiros que ele conhecia, os Formiga BTT... O Nuno, o Carlos o Nelson e 
o resto da trupe... 

A partir daí há um dia que me dizem, "olha, conhecemos um grupo porreiro, que saem sempre 
aos domingos, são uns tipos fixes, impecáveis, bonitos e cheirosos, chamam-se Alien Team, e 
depois há uns ranhosos, os Dar ao Ped@L, que não andam nada de jeito, por isso ninguém fica 
para trás porque ninguém anda mais devagar que eles!!" 

E assim a minha escolha foi feita!...  D@P 4ever!! 

Fora de brincadeiras, as casualidades na vida levam a estas coisas, e uma junção destas fez com 
que me juntasse a vocês, o meu grupo! 
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Precisava de vocês na minha vida, e ainda bem que vos tenho nela. 

Um abraço a todos, e que sejamos todos Felizes, com ou sem as bikes, mas de preferência com 
elas. 

 
#degrau11 
#eduardobatista 
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#degrau12 

Dar ao Ped@L por patamares 

  

O desafio semanal lançado no inicio do ano, aos membros do Dar ao Ped@L (D&P) para fazerem 
uma crónica, por patamares, levou-me a escolher como titulo para esta crónica, os tais patamares 
de uma longa escada, que é o D&P,  um  breve resumo, da longa história que já leva este Grupo. 

Os primeiros registos fotográficos, dos 3 fundadores (Oliveira, Mascarenhas e Valdemar) datam 
de 16.05.2010, num passeio que os 3 fizeram por Matosinhos – põe-te a mexer em bicicleta. 

 

Estes carolas das Águas do Porto, que tinham em comum o gosto de pedalar e tirar umas fotos, 
decidiram criar um Grupo e juntar mais amigos e fundar o Dar ao Ped@L. 

 

Foi numa sexta-feira, em Junho de 2011, a última do mês, num passeio de bicicleta pela cidade 
do Porto, no dia de S. João, na altura organizado pela Massa Critica (movimento que apela à 
utilização da bicicleta em detrimento do automóvel e que se realiza ás sextas-feiras 
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no final de cada mês), que o António Oliveira, o eterno Presidente do D@P, me convidou para 
me juntar ao Grupo, tendo-me falado de um possível passeio em btt até Santiago de Compostela. 

 

 

Foi o mote para logo no fim de semana seguinte, me  juntar  a este grupo de amigos, no Ponto 
de Encontro, na Areosa. 
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Depois de ter participado na WBT, a última que se realizou no Porto, em 30.07.2011, comprei  a 
minha primeira bicicleta de btt, uma Scott Aspect, já preparada para fazer o caminho de Santiago, 
com alforges. 

 

Deixei de andar sozinho pela cidade, por ciclovias e à beira-mar e ganhei um Grupo de amigos 
fantásticos, passando a conhecer novos trilhos, abandonando a estrada e passando a rolar no 
monte, com umas quedas pelo meio, próprias de um aprendiz, sem técnica, com novas aventuras, 
mas mais divertido, com as passagens por single tracks, descidas assustadoras com pedra, onde 
ficava com medo, com receio de cair, enfim , novas experiências, compensadas pela  companhia, 
convívio e ajuda de amigos, quando era necessária. 

 

Vieram os upgrades da bike, com mudança da suspensão a óleo para suspensão a ar, clits, ..enfim 
tínhamos que evoluir. 
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O Grupo vai crescendo, com o lançamento da primeira jersey, um site para divulgação das 
actividades do Grupo, logo a seguir um novo logótipo do Grupo Dar ao Ped@L, que ainda hoje 
nos acompanha, a bandeira do Dar ao Ped@L. 

 

Dos passeios domingueiros, em que durante a semana se planeava o percurso que iríamos fazer 
no domingo ou feriado seguinte, com pausa para café durante o passeio, as paragens para 
apreciar a paisagem e tirar fotos, a idealização de um novo equipamento para o Grupo, foram 
ideias que se tornaram realidade, não parando o Grupo de crescer. 

 

Lembro-me de no início, haver umas ditas lebres, que desapareciam e deixavam os mais fracos 
para trás (nos quais eu me incluía) e alguém me ter dito, que não voltava a pedalar connosco, 
se não esperassem pelo último, senão não fazia sentido andar em Grupo. 

Foi nessa altura, que adoptamos o lema “vamos todos e vimos todos” e com o D&P ninguém fica 
para trás. 



42 

 

 

Pelo Grupo já passaram muitos elementos, os mais novos, mais cedo ou mais tarde acabam por 
nos deixar, não tendo paciência para nos acompanhar (dizem que somos muito lentos, fazemos 
muitas paragens, perdemos muito tempo nos tascos) e partem para novas aventuras (namoradas, 
filhos ou escolhem outros Grupos mais velozes), mas outros acabam por ficar e vestir a 
camisola/jersey do D&P, mas são os mais velhos, os dinossauros, os veteranos, que vão 
mantendo o Grupo unido. 
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Somos também um Grupo aberto, sempre disponível a acolher novos membros que queiram 
pedalar connosco. 

 

Não obstante o Grupo ser composto maioritariamente por homens, temos também as nossas 
meninas que nos acompanham ou acompanharam. 

Destaco a Susana Palma, a nossa representante em Coimbra e a Ana Maria, que já nos fez 
companhia no caminho primitivo de Santiago. 

  

Susana Palma Ana Maria 
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O despertar para novas experiências e novas aventuras, desde organizar o 1.º passeio em btt até 
Santiago de Compostela, a participação em Eventos de Btt, o 1º Passeio a Fátima, a ideia de se 
criar um centro de btt em Valongo, termos uma Sede própria,  tendo chegados a aliar-nos  ao 
Alto Relevo Clube de Montanhismo,  com uma secção de btt, a Organização da Bênção dos 
Capacetes,  um  dos eventos mais bonitos 

 

 

do D&P, que teve uma larga adesão de betetistas e que encheu a Igreja de Santa Rita em 
Ermesinde, o 1.º Evento de Btt aberto a vários participantes, em parceria com a Liga dos Amigos 
do Museu Mineiro, a Rota da Zorra, a participação num programa da X Rádio, são factos de 
destaque do D&P. 
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A família D&P foi crescendo, com a entrada de novos membros e com novas ideias. 

 

Ainda me lembro da iniciativa do Augusto Tomé ter desafiado o Grupo para a estreia no Circuito 
NGPS, um evento em autonomia total e acabar por ter apenas o Jorge Oliveira a acompanhá-lo. 

Após esta experiência mais membros aderiram ao conceito e passaram também a participar na 
Caravana NGPS e em 2016 a aderirem também ao GPS Epic Series. 

 

Hoje sou um adepto destes dois conceitos, que em conjunto com o amigo Valdemar Freitas, nos 
fazemos representar, sempre que for possível, acompanhados também por outros membros do 
D&P, não tão assíduos. 
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Outra das façanhas que me vem à memória, foi o apoio que os Formigas de Ermesinde nos deram 
ao se juntaram ao Grupo D&P, no 1.º Passeio que fizemos a Fátima, ao nos surpreenderem com 
um bolo artístico e um reforço espectacular. 

 

Não posso também de deixar de assinalar a surpresa que alguns amigos do D&P (Domingos 
Queiroz, Jorge Oliveira, António Magalhães) nos fizeram no Caminho Francês de Santiago, quando 
foram ter connosco ao O Cebreiro, com uma merenda soberba. 

A chegada dos dois primos rezingões, Rui Teixeira e Pedro Ferreira, que vieram dar outro alento 
ao Grupo, com a organização gastronómica dos reforços domingueiros, com a selecção dos 
melhores tascos/cafés, que encontram no percurso. 

Hoje não há volta domingueira no D&P que não tenha reforço. 

Mais tarde os Madafocas, agora convertidos ao D@P, na vertente radical e realizadores dos 
famosos vídeos de Btt do D&P - Produção Madafocas. 

 

Uma palavra de apreço para o nosso mecânico e o homem dos 10 mandamentos do D&P, Jorge 
Bastos, com quem tenho aprendido muito. 

Os duros Carlos Cunha e o José Pires (o nosso Mama Sume), que apesar das adversidades que 
enfrentaram recentemente, continuam ao nosso lado, a pedalar. 

Muito mais haveria para dizer sobre o Grupo D&P e os seus membros, mas a crónica já vai longa. 
Se os enumerasse a todos, teria aqui certamente matéria para um livro.  
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Desculpem aqueles que não ainda não mencionei, mas todos são importantes no D&P, cada um 
com o seu cariz próprio e vão aparecendo, que são sempre bem-vindos. 

Paralelamente aos passeios domingueiros, que o Grupo continua a participar em eventos 
organizados por outros grupos, tendo elegido o Circuito NGPS e o GPS Epic Series para a Agenda 
do Grupo. 

Os vendilhões, os rezingões, os down-hillers , os das fininhas, os lambedores de alcatrão, os 
gajos  da roda grossa, todos convivem no Grupo D&P e durante o ano passam momentos 
inesquecíveis, organizam vários Passeios para o Grupo, onde reina um salutar convívio, para além 
do nosso Jantar de Natal. 

 

 
#degrau12 
#mariodantas 
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#degrau13 

O meu degrau 

 
Ora bem companheiros, chegou a hora de também eu subir o meu degrau e registar a minha 
visão das nossas aventuras.  
 
Quem me conhece sabe que entrei neste grupo por mero acaso, após um encontro do nosso 
rezingão com a minha mulher que, ao convite para participar num domingueiro me atirou logo 
às feras. - Ele estará lá de manha convosco na bomba!, disse ela a pensar que que seria uma 
boa maneira de me tirar da cama para fazer exercício.  
 
No domingo seguinte, lá estava eu com a minha bicicleta, capacete do bike tour e jersey 
comprada à pressa.  
 
Comecei bem, a cair passados 500 metros e a lixar o antebraço numa fraga, logo ali a travar 
conhecimento com o socorrista/fotografo/batedor do grupo, o nosso amigo Mascarenhas. Já todo 
tratado com o braço a arder continuamos caminho para o sanatório rumo à Senhora do Salto. 
Naquele tempo não havia ainda reforço digno de nome pelo que paramos para um cafézinho e 
iniciamos o percurso de volta. A descer para Bustelo lá tive eu o meu primeiro “voo” oficial caindo 
desastrosamente no chão, desta vez para ver os dotes do serviço de apoio de viagem do D@P.  
 
Ainda eu no chão a queixar-me, já o nosso presidente Oliveira estava a trocar o meu pneu e a 
enchê-lo a todo o gás (reclamando pelo atraso).  
 
Ao chegar a casa a minha mulher ficou muito assustada com o meu estado, ao que disse: -Como 
tu estás!!! Não vais voltar a andar com eles, certo? A minha resposta foi perentória: - Para a 
semana estou lá de certeza!!!!!  
 
As semanas foram-se seguindo, os km’s foram-se acumulando mas sempre no top das quedas, 
ou era dos clits novos ou era das rochas, enfim, era de qualquer maneira, lá fui eu caindo e 
ganhando experiencia, pontos no cartão da farmácia, mazelas e alegria, muita alegria.  
 
Quem já privou comigo sobre o assunto sabe que não tenho nenhum jeito para a mecânica nem 
tão pouco para estas modernices das modas das nossas meninas. Não fosse o nosso amigo Jorge 
Bastos e ainda andava a puxar alumínio com as relações todas trocadas. Não pedalo pelos 
reforços, nem pelos kms, nem pelos ngps’s nem mesmo para perder peso, pedalo apenas pelos 
amigos.  
No Dar ao Ped@l encontrei pessoas como eu, umas mais simples outras mais complexas mas 
todos amigos do seu amigo com um gosto muito forte em comum, o gosto pela natureza e pela 
camaradagem, não dados à competição mas ao convívio e à real Amizade.  
 
Tive a honra de participar em imensas epopeias onde cresci muito como pessoa e como 
companheiro do pedal, experiências que vou levar comigo para a cova e que me trazem um 
sorriso aos lábios cada vez que me lembro delas. Caminhos de Fátima, Santiago de Compostela 
(Central), São Salvador e Primitivo, Rotas da Zorra, passeios do Dar ao Ped@l e muitos 
domingueiros em que chegamos a casa com o coração cheio e sem resticio de maus pensamentos 
na cabeça, seja de problemas familiares ou de trabalho.  
 
Sou uma pessoa de sorte, cheio de amigos na verdadeira ascensão da palavra. Já tinha essa 
noção mas só depois de passar o que passei, posso dizer do fundo do meu coração que sou uma 
pessoa verdadeiramente abençoada por ter na minha vida tanta gente boa e de bom coração.  
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A todos aqueles que ficaram transtornados pela minha situação, o meu pedido de desculpas por 
toda a angústia que vos causei. Não vou agradecer porque entre amigos estas coisas não se 
agradecem, partilham-se, sentem-se e retribuem-se.  
 
Subo este degrau convosco e juntos vamos nesta caminhada que só faz sentido ser partilhada 
com quem partilha o bom da vida connosco. Vemo-nos aí por esses montes !!  

Só eu sei porque não fico em casa 😉 
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#degrau13 
#carloscunha 
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#degrau14 

A minha crónica e outras histórias 

Bruuuuuuuum! 

Logo a seguir outro trovão 

Bruuuuuuuum! 

  

- Tens mesmo a certeza que queres ir? 

- Tenho… 

- Estás a ver a tempestade que está lá fora? 

  

Como de propósito, a resposta foi dada com o buzzer da cabeceira. 

Os led’s amarelados desenham 5:50 A.M. 

  

- Não vás...vais apanhar uma molhadela... 

- Agora vou…Tenho tudo pronto. 

  

Pernas fora da cama e Upa! Há que erguer. A causa vale. 

Pelo meio das colheradas de Kelloggs, “Pim”, “Pim”, Pim” guincha o Messenger 

Rio-me com a tirada do capitão Tomé: “Não somos ratos...” 

Subliminarmente ordena às tropas que se perfilarem. 

Em frente às vidraças, vejo o terraço mais uma vez a ser iluminado num flash pelo clarão de mais 
um relâmpago. 

A cadelita pudenga, atónita, alterna o olhar para mim e para a chuva a cair na relva e inclina a 
cabeça num misto de reprovação e diagnóstico rápido de insanidade ao madrugador. 

Último golo no sumo, beijo na minha senhora que entretanto já adormeceu e ala que se faz tarde 
para a garagem. 

Já na AE, o Sol finalmente rasga o manto cinza das nuvens e acerta-me em cheio na cara. 

Sorrio, respiro fundo e sou mais uma vez avassalado de felicidade por saber que daqui a pouco 
estou no monte com os meus amigos. 
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Crónica! 

  

Fui desafiado para fazer uma crónica sobre o Dar Ao Ped@L 

Com pouco mais do que um ano de convivência com esta boa malta, que tenho para escrever? 

Bem, seja! 

Há falta de mais, compenso com a minha pequena história 

Desde pirralho, as rodas sempre me acompanharam. 

 

Primeiro a três no triciclo. 

Depois a duas na verdinha Órbita com campainha e dínamo da roda da frente para as luzes. 
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e depois outra chopper Órbita Crosse cor laranja de roda 16 na frente e 20 atrás, equipada com 
cubo de mudanças de 3 velocidades, accionadas pelo selector no quadro. Ganda pinta! 

 

Um belo dia num salto no monte numa rampa improvisada com uma tábua assente nas raízes de 
uma árvore, a aterragem foi mais violenta. 

Com uma sorte bestial saí a correr pelo monte abaixo, deixando para trás a desgraçada com o 
quadro partido em 3. 

Directo do monte para o ferreiro, duas casas abaixo da minha, com meia dúzia de soldaduras 
ficou com uma pintura fantástica, laranja com retoques de preto nas soldaduras. 

Assim tipo O’Neal, mas mais foleiro… 

Mas a bicha estava já com o karma traçado. 

Meses depois, uma marcha-atrás de uma carrinha, encarregou-se de a desfazer mais um pouco. 
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Com a indemnização do seguro do distraído, comprei a minha 1ª bicla “de corrida” 

(trad. “de estrada”) 

Passei a fazer percursos cada vez maiores, cada vez mais longe e durante anos era na estrada 
que andava. 

Entretanto com a entrada na faculdade e como estava longe de casa, só ocasionalmente pegava 
na Esmaltina e o desporto passou a ser outro: a natação, 

O retomar da bicla só surgiu anos depois, mas como costumava dizer aos amigos do grupo, 
comecei a ficar farto de levar espelhadas no cotovelo esquerdo e passei a escolher estradas com 
muito pouco movimento e até caminhos florestais. 

Como será bom de ver, foi uma questão de pouco tempo até comprar a minha primeira semi-
rígida “ de monte” 

Fui mudando de montada, sempre em upgrade, mas definitivamente o monte, digamos, passou 
a ser a minha praia. 

A chegada ao Dar Ao Ped@l aconteceu casualmente num dia em que conheci os nossos Valdemar 
Freitas e Mário Dantas num Epic em Penafiel. 

 

Simpaticamente convidaram-me para “aparecer” e eu lá apareci num Domingo na famosa Peixaria 
onde conheci o Domingos, o Jorge Bastos, Rui Teixeira e o António Oliveira. 
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Seguiram-se os Nocturnos à Quarta e os Domingueiros sempre diferentes onde pouco a pouco 
fui conhecendo cada vez mais amigos desta família: Augusto Tomé, António Oliveira, José 
Pires,  Armando, Carlos Cunha, Rui Teixeira e Pedro (Rezingão e Rezongão) respectivamente), 
Sérgio Caban, Zé Paula, Mascarenhas, Hugo Rocha, Martinho, Nuno Almeida, Henrique, Hugo 
Alves, César, Nelson, Eduardo Batista, Luís Doro e mais uns que me desculpem não referir por 
esquecimento.  
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Assisti à oficialização do “Lauto Reforço”, até então mitigado num parco “cafezinho…” 

  

1ª visita ao Mineiro, em que o gelado Rei e Senhor Regador acalma as gargantas sequiosas dos 
bravos guerreiros-pedaleiros. 

  

Seguiu-se a minha estreia no Passeio Dar Ao Ped@l. 

Montalegre, Junho 2018 
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Novo passeio D@P 

Sistelo, Arcos de Valdevez, Out 2018 
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Jantar de Natal, onde o grande Valdemar Freitas, me honrou com o símbolo 

do Dar Ao Ped@l, abrindo-me a porta para este grupo. 

 

A crónica já vai longa, mais focada no meu próprio percurso até chegar ao DarAoPed@l, mas 
convenhamos que tenho pouco mais de um ano de convivência com vocês e por isso pouco tema 
de conversa. 

Inevitavelmente, nestas últimas palavras cairia no “dejá vu” literário, com as palavras mais que 
batidas sobre amizade, companheirismo, lealdade e outras. 

Poupo-vos e não me vou alongar. 

Só vos quero dizer que por vossa causa, neste curto espaço de tempo, reencontrei sentimentos 
de criança que julgava irrepetíveis. 

Sim, é verdade. 

Por isso, agradeço-vos: 
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- Levantar-me com as galinhas (esposa “dixit”) 

- Ansiedade pela chegada das manhãs de Domingo e noites de Quarta 

- Aprendizagem de mecanismos de aquecimento nas manhãs geladas (com dieta forçada de 
arroz) 

- Lições de navegação em águas profundas (até 10cm), normalmente barrentas. 

- Aperfeiçoar da técnica do esbardalhanço (o mais vistoso em plena Rua da Constituição) 

- Nódoas negras inerentes ao curso anterior 

- Conhecer quelhos inimagináveis, alguns ao pé da porta. 

- Chegar a cumes com o coração a mil, mas cheio…com tanta beleza a perder de  vista 

- Trocar os kilómetros e as médias por paragens à conversa 

- Encher-me de lama até aos ossos. 

- Pelas gargalhadas 

- Pelos abraços sentidos 

- Pelos reforços 

- Servirem-me de desculpa para as faltas de apetite nos almoços de Domingo 

- outras que não me lembro 

Abraço, sempre Até já! 

 
#degrau14 
#filipelobo 
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#degrau15 

E foi assim que começou. 

 

Após alguns anos de inatividade desportiva contínua, a minha filha chega a casa e diz-me : 

-"Precisamos de velhotes na equipa de natação. 

-Estás louca, eu nunca fui nadador. 

-Nada disso amanhã vens comigo precisamos de ter uma equipa completa de Masters e falta um 
da tua idade." 

Certo é que no dia a seguir fui a Decathlon comprar uns calções apaneleirados (justos e até aos 
joelhos) e uns óculos e lá fui. 

Passados alguns meses fui ao meu 1.º Campeonato Nacional de Natação isto no ano de 2015. 

 

E por este desporto andei até que veio a lesão em Novembro de 2017, uma tendinite que não 
me permitia nadar nem de fazer os outros desportos que tinha por costume fazer, então lembrei-
me da bicicleta que tinha sido do meu pai e que estava estacionada há alguns anos a apodrecer 
em casa da minha mãe. 

Trouxe a mesma para a Maia, lavei-a e lubrifiquei-a e no dia 07 de Janeiro de 2018 fui dar a 
minha 1.ª volta, de Leça da Palmeira até Castro Sampaio. 



66 

 

Mas eu queria era resvalar e no dia seguinte após teclar com o meu amigo Pedro estava eu a 
fazer uns trilhos na zona industrial da Maia, ou seja, no meu quintal e aqui começa o primeiro 
problema.... a bike...pois passaram por mim várias e muito diferentes, rodas grandes, travões de 
disco, suspensões diferentes, etc. 

Durante a semana andei pela Internet, falo novamente com o meu amigo Pedro e este diz que 
tenho que ir á Ribeiro Bikes, o Sérgio vende-me a Merida em segunda mão. 
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E logo me convida para ir ao Rojão no sábado seguinte a Covelas dia 21/01/2018. Disse-lhe que 
daria resposta mais tarde. 

Mais umas pesquisas pela net e perante tantos profissionais telefonei-lhe dizendo que ainda não 
estava preparado para tal desafio, mais um fim de semana a andar sozinho pela zona industrial 
e nessa semana a minha mulher diz que costuma ir um engenheiro ao serviço dela que mora na 
Maia e faz BTT ( se ela adivinhasse penso que hoje não seria assim). 

De imediato novamente na net a teclar com o engenheiro Leitão, combinamos encontrarmos-
mos no sábado em frente à Câmara da Maia e lá fui. 

Uns resvalanços, umas travadelas, uns ameaços de tombo, etc. mas cheguei ao fim do passeio 
inteiro sem quedas e com mais três amigos (Nelson (deixou de ser eng. Leitão), o Hugo e o que 
foi o meu primeiro mestre o César) e conheci pelo meio o chamado ‘’reforço’’ 

Despedidas com um ‘’até sábado’’ 
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Nessa tarde dado que estava todo dorido novamente pela net descobri que já me tinham feito 
‘’Madafoca’’ e que teria direito a ser batizado novamente!! 
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Os sábados foram-se passando e aprendi algumas  palavras novas, ‘’desviador’’ , ’’pedaleira", 
‘’cassete’’, ‘’pratos’’, ‘’cleats’’, ‘’single-track’’,  etc..  e com mais amigos novos o Luís Doro, o 
Ricardo e, aparece isto : 

 

Começo a questionar-me se estaria a altura do tal convite mas um dia  teria de aceitar. 

Novo capítulo dentro de alguns meses. 

Abraço a todos. 

 
#degrau15 
#josepaula 
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#degrau16 

Viva Abril, a liberdade, as bicicletas, o Dar ao Ped@L e as amêndoas 😊😊 

  

Boa noite confrades do Ped@L. 

Permitam-me que inicie esta rábula por me apresentar. 

Sou o Luís Doro, aka El Dorado para o braço armado do grupo, pouco conhecido para a maior 
parte dos confrades, visto ser um tipo low profile 😊 

 

A minha volta às bicicletas em idade adulta deveu-se quando me juntei à minha actual 
companheira, faz quase 9 anos. 

Dado ela ser uma pessoa um pouco para o nervoso, ao contrário de mim, na altura pensei o que 
vou fazer quando ela me foder a cabeça? 

Já sei vou comprar uma bicicleta e nessas alturas piro-me. 

Pois bem felizmente nunca usei a bicicleta para esse intuito, e ao fim de 2 anos a dar uma volta 
de longe a longe com 1 ou 2 amigos, um dia no café apareceu o meu primo (versão gorda) que 
era pouco chegado na altura, e convidei-o a vir dar uma volta. 

O homem acabou por superar as minhas expectativas iniciais e acabámos a dada altura a ter um 
grupito de 6 pessoas a andar com mais regularidade ao domingo. 

Contudo o compromisso do pessoal não era muito e nessa altura eu e o meu primo 
experimentámos ir andar com o Dar ao Ped@L que conhecíamos de um passeio a Vieira do Minho, 
o qual o Dar ao Ped@L regressou este ano. 

A experiência correu bem e o bichinho de ir pedalando aos domingos manteve-se convosco e 
começando mais tarde a arriscar em EPICs que quase põem a vida em perigo, Drave que que o 
diga!!! 
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No decorrer deste tempo já fiz 3 passeios a Santiago de Compostela, e como a maior parte saberá 
o nome do meu filho Santiago, deriva também de uma homenagem a essa aventura. De uma 
forma directa a bicicleta marca a minha descendência. 

 

Devido a questões familiares a verdade é que não desfruto da bicicleta tanto quanto gostaria, e 
normalmente nas poucas vezes que ando, opto por passeios aqui mais perto da Maia para poder 
chegar para o almoço a horas, pois normalmente nos domingueiros com os reforços os horários 
de chegada descambam 😊 

Esta minha diminuta presença faz-me ser um elemento do nosso grupo pouco participativo, mas 
acabo por gostar muito de estar convosco, porque sinto-me sempre bem recebido 
independentemente da maior ou menor confraternização. 

O facto de não haver esta cobrança, em que cada um é livre de fazer o quer, andar nos 
EPIC/NGPS, ou com outros grupos ou amigos é algo bastante assinalável, pois não havendo esta 
castração/liberdade, nunca foi impeditiva de fazer que o grupo se mantenha grande com um 
núcleo duro, em que por cada um que saí outros entram. 
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Para mim o D&P é um dos principais motivos de andar pelo Facebook, pois permite-me poder 
viver um pouquinho as aventuras que os elementos do nosso grupo partilham por esse Portugal 
fora, através das suas fotos. 

Para mim pessoas como o Super Mário, Capitão Tomé, Presi Oliveira, Secretário-técnico Valdemar 
e o Madafoca Leitão são inspiradoras pela jovialidade que transmitem, tendo alguns destes, idade 
para serem meus pais (ou quase)! 

Quem me dera chegar à idade deles e de outros tantos com esta força! 

Resta-me terminar esta crónica desejando a todos votos de … 
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PS: é dedicada ao César Pinto 😂 

#degrau16 
#luisdoro 
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#degrau17 

Das minhas bicicletadas às pedaladas com o Dar ao Ped@L 

Dando continuidade à subida de mais um degrau do bichinho de Dar ao Ped@L, digo-vos que o 
meu começou há muitos e muitos anos, quando os meus pais decidiram dar-me uma bicicleta, 
que por sinal era da marca VILAR. 

Com um interregno de muitos anos, para aí uns 40, recomeçou o meu interesse por dar umas 
bicicletadas, e que melhor oportunidade com o aparecimento do Porto Bike Tour. 

Bicicleta básica, mas que já dava para sonhar apesar das partes doridas ao fim de cada 
bicicletada. 

Umas voltinhas sozinho até ter conhecimento que dois colegas de trabalho também sofriam da 
mesma doença. 

Combinado o local de encontro dei início ás voltinhas de Domingo de manhã.  

Primeiro encontro com o Valdemar, o Oliveira e amigos destes nomeadamente o nosso primeiro 
GPS o José Sousa, o Vítor, mais tarde o Anastácio, o Martinho e outros e lá fomos nós rumo ás 
Serras do Porto. Grande coça. 

Depois disto toca a fazer alcatrão para ganhar endurance para poder acompanhar esta malta. 
Demorou algum tempo a ganhar o ritmo, mas depois só queríamos monte. Mas para quem pensa 
que é tudo fácil, por esta altura surgiu a oportunidade de participarmos num evento promovido 
pelo Clube de BTT de Matosinhos, que ficou memorável para mim, porque no final quando 
regressávamos a casa as minhas pernas recusaram-se a pedalar e tive que regressar de Metro e 
Comboio. Dando continuidade ás nossas voltas domingueiras aonde fomos recrutando alguns 
amigos, como por exemplo uns que andavam tristes pelas bandas de Pias, o Pires e o Sérgio. 

Após este período houve necessidade de melhorarmos as nossas montadas para podermos 
pensar em novos desafios, como os Besouros, que Leitão soberbo, o inicio das nossas 
Bicigrinações a Santiago de Compostela e Fátima. 

É neste período que aparecem as primeiras jerseys Dar ao Ped@L, patrocinadas pela Casa do 
Trabalhador dos SMAS do Porto e que nos acompanharam na primeira ida a Santiago de 
Compostela. Mas que aventura para os cinco que participaram - Oliveira, Valdemar, Vítor, Mário 
e Eu. 
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Dado o espírito criado neste grupo e que foi transparecendo nas nossas andanças e divulgadas, 
na altura, no nosso blog, fez com que o nome do Dar ao Ped@L começasse a chegar a muita 
gente, atraindo muitos a aparecerem e a usufruírem do mesmo prazer que nós tínhamos. 

Destes muitos foram ficando enriquecendo o grupo e ficando amigos. Podemos dizer que este 
grupo já teve a participação de mais de 100 betetistas. 

O Dar ao Ped@L tem actualmente uma presença activa em diversos acontecimentos betetistas 
no país e além fronteiras através do nosso “Embaixador” Mário Dantas, do “Capitão” Augusto 
Tomé, do “Presidente” António Oliveira, do “Eterno Candidato” Domingos Queiroz, do “Birdman” 
Filipe Lobo, do “Penteadinho” Nuno Almeida, do “Rezingão” Rui Teixeira, do “Rozingão” Pedro 
Ferreira, do Cameraman “Maior” Nelson Leitão, do nosso “Eterno Tesoureiro” Valdemar Freitas, 
do “GPS de Bigode” António Magalhães, do “Mama Sume” José Pires, do “Pan Pan” Armando 
Teixeira, do “Fumaças” Henrique, do nosso “Mecânico” Jorge Bastos, da nossa Menina Ana Maria, 
e muitos outros que apesar de não colocar aqui o vosso nome, não deixam de ter presença no 
nosso coração e na nossa FAMÍLIA DAR ao PED@L, da qual tenho muito orgulho de pertencer. 

Boas Pedaladas a Todos. 

#degrau17 
#emanuelmascarenhas 
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#degrauespecial 

Crónica de escárnio e maldizer: 

“O Melhor Domingueiro de sempre, visto pelos olhos de um #madafoca“ 

... naquela manhã, contrariamente ao previsto, as nuvens timidamente começaram a dispersar e 
os primeiros raios de sol romperam as inúmeras gotas de orvalho criando infinitos micro-arco-
íris. 

Já se adivinhava a fabulosa orquestra composta pelo som dos pneus a resvalar na terra húmida, 
misturados com os risos alarves e infantis dos imberbes raiders... 

O primeiro a chegar ao ponto de encontro foi o primeiro de sempre, super-organizado e 
pontualíssimo, seguido do segundo de sempre que chegava com o seu inigualável e fenomenal 
sorriso. 

A pouco e pouco foram chegando os restantes culpados.... haviam para todos os gostos: gordos, 
magros, atléticos, menos atléticos, saudáveis, menos saudáveis, gente alegre, gente triste que 
disfarçava com um sorriso aparentemente alegre, malta com problemas sérios, malta com 
problemas que achava sérios, malta que achava que não tinha problemas, e vinha eu... todos 
prontos para o Domingueiro. 

Este iria ser o mais especial de sempre, não por ser naquele local, não por causa dos trilhos 
divertidos, não por causa da paisagem, muito menos por causa do reforço... este seria o mais 
especial de sempre porque seria o próximo. Passou finalmente a semana em que todos ansiaram 
por este Domingo. 

-“Está na hora! Vamos arrancar!” 

-“Calma pá, ainda não bebi café” 

-“Sim, calma pá... é normal darmos 10 minutos de tolerância... e depois o outro disse que ainda 
vinha” 

-“Verdade, mandou-me agora uma mensagem... diz que está a chegar!” 

-“Eu á meia-hora tenho que estar de regresso porque vou almoçar a casa dos sogros” 

-“Olha aí está ele... já todos beberam café? Então vamos arrancar!” 

-“Malta, é para curtir... não fica ninguém para trás ...” 

  

E lá foram eles com a adrenalina nos píncaros... 

... o outro parecia que tinha as anedotas secas presas numa garrafa de refrigerante... chocalhou 
a garrafa,  tirou a rolha e transbordaram  as piadas secas... muito secas. 

  

-“Hoje o gajo veio todo colorido, parece que vai para uma passagem de modelos” 
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-“Estamos a viver bem... pneus novos?” 

-“O que é esta merda? Ainda agora arrancámos e já temos arroz?” 

-“É o que dá porem este gajo a guia.... hoje estamos fodidos” 

-“Tem calma que vamos ter uns trilhos top.. mas muito cuidado, porque o piso está escorregadio” 

-“Eu quero é monte, caralho!!!” 

Lá foram eles monte acima, monte abaixo. 

Um furo rapidamente resolvido... aquilo era malta mais profissional do que os mecânicos da 
Ferrari durante a mudança de pneus na fórmula 1... em menos de nada, a bike está de pernas 
para o ar, o pneu sai da roda, o gajo já está a encher a câmara, dois ou três aproveitam para 
aliviar a bexiga, os telemóveis registam as primeira fotos. 

-“Onde é o reforço?” 

-“Porra, só pensas no reforço, ainda não pedalaste nada e já queres comer...” 

-“Vai ser no sítio do costume... mas ainda temos muito arroz pela frente” 

-“Toca a arrancar” 

Chegados ao topo, encontraram uma paisagem magnífica... o cheiro a terra húmida, as cores 
Outonais, a ligeira brisa na copa das árvores, convidavam a uma contemplação... á esquerda, a 
arriba mostrava um aspecto desolador, o negro, o horrível e criminoso negro, mostravam o quão 
estúpido é o homem... felizmente em frente e á direita, a Natureza era rainha... milhares de tons 
de verde, a flora mostrava todo o seu esplendor... lá ao fundo a quase desaparecida aldeia 
centenária... um dia havíamos de ir lá....Este era o local indicado para a primeira foto de grupo. 

 

-“Então, não consegues equilibrar a câmara?” 

-“Espera que eu tenho aqui um tripé”… 

-“Estão todos?” 
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-“Toca a encolher as barrigas” 

-“Nada de fazer cornos aos da frente” 

Vinha agora o rodízio de descidas e trilhos. O nosso capitão apresentava o menu do dia... 

-“Ora, como entrada irá ser servido um estradão empedrado, salteado por um ou outro drop 
divertido... cuidado com o último troço porque deve estar escorregadio e com rochas laminadas. 
Segue-se uma ligeira subida até a encosta da serra. Juntamos a malta toda e vamos dar espaço 
porque será servido, como prato principal, um fabuloso trilho single-track com troços picados, 
sempre ladeados por uma fabulosa ribanceira á vossa direita... quem tiver vertigens é melhor 
desmontar depois do terceiro pinheiro... mas com calma, isto faz-se bem... dêem espaço... agora 
é a melhor altura para filmar... prontos? Vamos a isto!!!! “ 

-“Então e não há sobremesa?” 

-“Se depois desta refeição ainda tiveres ‘fome’ serviremos de sobremesa uma escadaria para 
desceres montado nela até o tasco” 

-“Escadas?? Para foder o resto dos dentes? Vai tu!” 

Como seria de esperar, a descida encheu as medidas da malta toda. Um dos fotógrafos foi á 
frente e conseguiu umas fotos fabulosas posteriormente partilhadas no site do grupo. Algumas 
delas foram promovidas a fotos de perfil. O filme ficou top. Ainda bem que o gajo desta vez não 
colocou música nenhuma... há lá melhor banda sonora do que o som dos pneus a resvalar na 
terra, a ultrapassarem pedras e pedregulhos... a chapinharem nas poças ou badalhocarem-se na 
lama. 

-“Ninguém caiu, pois não?” 

-“Está tudo fino” 

-“Bem.... naquele salto depois do terceiro pinheiro estava a ver que me esbardalhava todo... vá 
lá que consegui equilibrar a bike” 

-“Ainda tenho as pernas a tremer... kaputa de trilho!!!” 

-“Os cús devem estar no alinhamento do cubo da roda traseira com pernas flectidas e calcanhares 
para baixo... “ 

-“Ainda falta muito para o reforço? Estou cá com uma sede!” 

Lá foram eles, cerca de 2 km de trilhos semi-urbanos e outros tantos de alcatrão e estariam no 
tasco. 

-“Quantos somos?” 

-“15? Era receita para 30 ofaxavor!!!!” 

-“Febras para todos?” 

-“não se arranjam também uns pratinhos com salpicão e queijo, com uma regueifa para a malta 
picar?” 
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.......... 

-“Não estás com boa cara. O que tens pá?” 

-“Merdas no trabalho... andam a despedir malta e aquilo está um ambiente de cortar á faça” 

-“Caga nisso, tu fazes bem o teu trabalho, não tens que te preocupar... “ 

-“Sim, não batas com a cabeça nas paredes por causa disso pá “ 

-“Depois, há coisas mais importantes na vida ... a família, os amigos...” 

-“A saúde...” 

-“Isso mesmo ... olha o caso dele... com o problema que tem e vê lá se não está aqui com a 
malta...” 

-“Então e o rapaz que tem a mulher doente?” 

-“Claro pá... e se alguma coisa falhar no trabalho tens saúde para arranjares outra merda 
qualquer, e estamos aqui todos para ajudar” 

-“Vamos fazer um brinde malta? Quem faz o brinde?” 

-“Um brinde ao gajo que vai ser pai, outro ao que vai ser avô, outro ao que foi promovido, ao 
que se vai casar, ao que se vai divorciar .... e a todos nós, caralho!” 

-“Não se arranjam umas papas?” 

-“Este gajo não existe... come este mundo e o outro e não tem uma grama de gordura” 

Fecharam o reforço com o habitual ‘xiripiti’ (uma espécie de bagaceira adocicada por um qualquer 
fruto, mais ou menos excêntrico, desta feita fora uma ‘pomada alimonada’). Seguiram por estrada 
para recuperar o tempo perdido no tasco... e lá foram eles: gordos, magros, atléticos, menos 
atléticos, saudáveis, menos saudáveis, gente alegre, gente triste que disfarçava com um sorriso 
aparentemente alegre, malta com problemas sérios, malta com problemas que achava sérios, 
malta que achava que não tinha problemas, e vinha eu... estava a terminar o Domingueiro. 

O almoço será disfarçado, pois sobra pouco espaço no estômago para enfardar o cozido da sogra. 

Uma sesta de tarde vem mesmo a calhar. Amanhã já é dia de trabalho outra vez. 
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-“Bolas, ainda faltam 7 dias para o próximo Domingueiro. Vai ser o melhor de sempre!” 

Homenagem aos bravos do Dar ao Ped@L 

Nota: o autor não segue o recente (des)acordo ortográfico e segue o código de pontuação 
nortenho no qual uma vírgula, ponto de exclamação, adjectivo, ou qualquer outra cena 
gramatical, pode ser substituído, sem qualquer razão aparente ou aviso 

 

 
#degrauespecial 
#nelsonleitao 
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#degrau18 

Crónica de um ciclista ainda iniciante 

Nunca tive uma primeira bicicleta na minha infância, comprei a primeira, a medo, no Jumbo e já 
na minha casa dos 40 anos de idade e benditos 59.90€ :). 

A medo comecei a pedalar para variar dos treinos de atletismo que fazia na altura, inicialmente 
com pequenos passeios perto de casa para aprender minimamente o básico e rapidamente passei 
a pedalar todos os dias das 17h às 19h. 

Lembro-me de repetidamente subir e descer o mesmo percurso, em Gueifães, junto ao 
Intermarché, e mal arranjei o  “calo no cú”, perdi o medo de andar no meio dos carros e comecei 
a aumentar as distâncias que percorria e, quando dei conta já estava a andar largos km até 
Famalicão, Vila do Conde ou Santo Tirso. 

Lembro-me de nessa época ficar um pouco desanimado pois algo não estava bem...então 
percorria esses km todos e começo a ver que todos os outros ciclistas passavam por mim com 
uma enorme facilidade!!! 

 

Algo se passava e de certeza que não devia ser das minhas pernas :) 

Descobri então, que haviam bicicletas com mais velocidades e outras características que eu nem 
fazia a mínima ideia. 

 
Toca a comprar então a 2.ª e 3.ª bicicleta, uma loucura para mim!!! 

400€ por uma bike...nunca pensei na minha vida gastar esse dinheiro mas valeu a pena, 
finalmente comecei a andar melhor e mais rápido. 
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O Dar ao Ped@L aparece na minha vida também fruto das corridas de onde conhecia o meu 
colega Carlos Ferreira, ia vendo na revista da minha entidade Patronal os eventos que ele 
organizava e um dia vejo que tinha organizado já uma ida a Santiago com o Grupo Desportivo 
do BPI. 

 

Falei-lhe que gostava de ir também na próxima viagem que organizasse e finalmente um dia 
(também estreia do Augusto Tomé) para ele me testar as capacidades convidou-me para ir 
pedalar com uns amigos e acabo por conhecer este bando de pessoas maravilhosas interessadas 
também em dar uns passeios, sem constrangimentos nem preconceitos. 

Nesse dia fiquei fã e sócio pagante :) e com lugar cativo.....no Dar ao Ped@L. 
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Não podia ter feito melhor escolha, o lema de: "́Vamos todos e vimos todos" ćontinua ainda 
hoje a ser o sinal que este grupo dá a quem se quer juntar, não há objectivo que não seja o de 
desfrutar. 

Andar de bicicleta alterou a minha visão do mundo porque me permitiu passar por locais e 
momentos inesquecíveis de um modo diferente, habitualmente de carro não apreciamos nem 
temos oportunidade de sentir o ambiente à nossa volta com tanta nitidez de sentidos. 

 

Hoje pedalo menos porque a minha vida particular não tem permitido, o tempo para a família 
tornou-se de momento mais premente, não posso deixar de acompanhar as actividades dos meus 
filhos e amparar os meus familiares mais idosos, no entanto sinto-me parte deste grupo que não 
abandona ninguém seja onde for...principalmente nos reforços :) ehehehehehe. 
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Este grupo é capaz de tudo e tem pessoas com uma  ́"intensidade" que ultrapassa tudo que 
conheço, fui bem recebido e sei que ficarei para sempre. 

Posso concluir que no Dar ao Ped@L, SOMOS IMPERFEITOS NA PERFEIÇÃO :) 

PS: Se você quer ir rápido vá sozinho, se quiser ir longe vá com o Dar ao Ped@L!!! 

###OBERMELHOTAMBÉMFICABEMNOEQUIPAMENTO### :) 

ESTA CRÓNICA NÃO ESTÁ GRANDE MERDA....MAS QUE SE F#DA 

 

Viva o Dar ao Ped@L 

 
#degrau18 
#cesarpinto 
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#degrau20 

“20 degraus à sombra”, ou “A verdadeira história dos Madafocas” ou “Adoro Todos” 

 Corria o ano de 2012 do Senhor .... 

2011, ano em que fiz 40... um ano muito esgotante... tive um enfarte, tive a minha querida filha 
Ana, perdi os meus pais... entrei em depressão... 

2012 tinha que ser de mudança, as coisas tinham que melhorar ... estava a tentar mudar os meus 
hábitos de sedentarismo, negativismo e outros ‘ismos’ .... 

Duas coisas mudaram a minha vida: descobri o teatro e descobri as bikes... Arte e Desporto.... 
Mente sã e Corpo são! 

Nesta crónica vou focar-me na parte do Desporto. 

Nas primeiras voltas, os meus então 115 kg e a falta de pulmão, faziam que não fizesse a mais 
pequena subida... subir a rua do ginásio da MAIA tinha que ser à mão. 

Aos poucos perdi peso (até agora uns bons 20 kg), adquiri hábitos saudáveis, ganhei confiança, 
tornei-me melhor marido, melhor pai, enfim, melhor pessoa (na verdade eu sempre fui boa 
pessoa,  mas a depressão muda-nos por completo). 

 

Libertei-me.... e voltei a ser o puto engraçado e feliz da Trafaria. Foi nessa altura que conheci o 
Astrolábio.... era (e é) meu vizinho... conhecia-o das reuniões de condomínio como pessoa 
austera, séria e mal-encarada .... um dia vinha a sair de bike e dirigiu-se a mim: “o vizinho 
também anda de bike? Um dia destes temos que dar um passeio” 

“Fodasse... se eu for sair para o monte com este gajo ainda me espeta com um tiro nas costas e 
vende os meus órgãos...” 
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Um dia lá fomos para o monte.... depois de uma meia-hora quase em silêncio, um de nós começou 
a tratar o outro por tu e começou a desgraça....”não é que este gajo é porreiro e tem um sentido 
de humor parecido com o meu?.... mais fraco, mas algo parecido...” , desde então somos 
inseparáveis, adoro este gajo... lol (vou incluindo um ou outro “lol” para tornar o relato mais 
“digital”). 

 

Desafiei uns colegas de trabalho a juntarem-se a nós... o Coolman e o Peter Pan.. este último 
desligava o cérebro nas descidas e fez do grupo um grupo radical... mais tarde apareceu o Flecha, 
sua alma gémea (que saudades)... o Coolman, meu mano mais novo, é a melhor pessoa do 
mundo... amo  este gajo... tal como eu, é um “grande” homem.... humor 5 estrelas, e uma força 
fora do normal.... amo mesmo este gajo! 

Numa altura em que descíamos umas merdices com os dois travões encostados ao ferro e a 
fumegar, o Astrolábio gritava “Motherfuckers”! Nasceram os “Madafocas” ... o Coolman até criou 
um logo e tudo, para umas jerseys que nunca foram feitas... 

 

O Astrolábio pertencia a um grupo de BTT, os Dar ao Ped@L (adiante designados por DP), e aos 
poucos começou a levar-nos a passear com o grupo.... primeiro eu, depois o Coolman , o Peter 
Pan uma vez ou outra.... e ultimamente só eu .... lol ... 
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Conheci malta interessante.... cada um com as suas idiossincrasias...o primeiro foi o Tomé... ele 
também é o melhor gajo do mundo.... mostrou-me a vertente contemplativa e aventureira do 
BTT.... 90% do que tenho aprendido, foi ele que me ensinou e motivou. 

O Presidente Oliveira adoptou-me (chama-me carinhosamente Nelsinho) e foi o responsável 
improvável pelo facto dos Madafocas terem uma jersey... “eu quero uma jersey dos Madafocas... 
quando é que encomendam.? ... eu quero uma, não se esqueçam “ ... 

Ele consegue ser muito persistente... Levado por esta emoção criei, mesmo à bruta, uma jersey... 
usei o logo feito pelo Coolman e mandei-me para a frente com um fabuloso manto sagrado.  

Éramos só 4... mas hoje somos 25 os que possuem uma jersey Madafoca.... quase 80% da Malta 
que ainda anda no Dar ao Ped@L tem o manto Maldito... 

Como alguém diria, criou-se a ala radical dos Dar ao Ped@L....  nem todos gostam da ideia, nem 
todos percebem que não temos qualquer pretensão de fazer uma OPA ao DP, nem todos gostam 
de mim e do meu humor ácido e sarcástico ... temos pena.... eles é que perdem porque eu sou 
um gajo fixe...  lol.  
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Nos últimos tempos, por motivos diferentes, o Coolman e o Peter Pan não têm andado.... o 
Astrolábio prefere o ginásio e eu estava a começar a sentir-me sozinho.... felizmente aproximou-
se o fabuloso El-Dorado (que grande aquisição) ... e eis que, quando menos esperava, conheci o 
Fantástico Aquaman... foi a melhor coisa que me aconteceu neste último ano... se o Coolman é 
o mano mais novo, o Aquaman é  o mano mais velho.... nasceu para ser meu compincha... um 
diz mata, outro diz esfola... adoro este gajo. 

 

E aqui ando eu... fazendo os domingueiros com a malta impecável do DP... adoro todos... a 
simpatia do Mingos, a organização do Valdy.... a rebeldia dos primos rezingões Rui e Pedro 
(corações enormes) .... o humor de fino recorte do Nuno (este gajo também é o melhor do 
mundo) ... a coragem do Pires e do Carlos.... os atletas Hugo Rocha, Hugo Alves e Eduardo (lol 
lol lol)... a sabedoria e simpatia  do Armando/Alfredo  (pan pan pan), do Magalhães, do 
Mascarenhas (fotógrafo de serviço, o homem do tripé).... os excelentes exemplos do Mário Dantas 
- eterno embaixador, atleta fora de série, boa onda... do Jorge Bastos - o maior especialista de 
bikes do grupo, amante O’Nealson, fabuloso em cima dela... (quero chegar à idade deles e ser 
jovem como eles.... adoro ambos). 

E adoro todos os que não mencionei aqui.... se continuo a elogiar homens ainda tenho que pedir 
ao Valdemar para editar o texto, colocar a fonte Book Antiqua, tamanho 12 bold itálico e cor de 
rosa.... 

Hoje sou um Madafoca mais rico por pertencer aos Dar ao Ped@L.... sou o gajo das roupas largas 
e coloridas... somos dois, eu e o Jorge.... o que faz números de circo em cima da bike é o Jorge... 
eu sou um gajo que procura descidas radicais, os melhores single tracks.... ando a aprender.... 
sou o apenas o “Maior”. 

“Maior” porque tenho o prazer de vos conhecer e de privar convosco ... venham os Domingueiros, 
venham os NGPS’s e Epics, venha Tábua e os Single Track de Eiras, venham os Passeios DP, 
venha a Zorra 3, venham os reforços, venha a parvoíce, venha a aventura... e venha daí um 
grande abraço! 
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Cumprimentos, 

Nelson 

Maior, ou Gajo da Trafaria, ou Gajo dos balões, ou Realizador... 

  

(Vês Valdemar? Consegui fazer um texto sem meter grandes caralhadas, desta vez esforcei-me 
mais, oh caralho)  

  

Os Madafocas: Astrolábio, Coolman, Peter Pan, Maior, Flecha, Pivot, El Dorado, Aquaman, Asterix, 
Super-Mário, BatMan, He-Man, Valdy, Birdman, Xena, Ironman, Trovador, Mamma Sumae, 
Puminha, Freddy, Messy, Mingos, Gadget, Rezongão, Rezingão, Ratinho... e continua .... lol 

 

Nota bibliográfica 

 

Madafocas: Pessoal que gosta de pedalar pelos montes como se fossem cowboys errantes... só 
que mais bonitos e sem o cheiro a bosta de cavalo. 

 
#degrau20 
#nelsonleitao 
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#degrau22 

Crónica D@P 

Chegou a minha vez de vos escrever, meus amigos, e nunca pensei ter tanta vontade de o fazer, 
mas, salvaguardando que a habilidade para tal, deve ser inversamente proporcional à vontade. 

O que quero relatar é basicamente um sentimento que tem crescido, com a minha participação 
num grupo que me tem proporcionado ocasiões inesquecíveis. 

 

Olho para estes degraus e para todos os camaradas neles presentes, duma forma que não acharia 
possível de acontecer. 

Apesar de ser dos mais novos, sinto-me perfeitamente integrado em todos os eventos e com 
todos os membros, desde há longa data, como se fosse da mesma casta dos mais "respeitados". 
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Há situações e circunstâncias na vida que parecem repetir-se, e com o avançar da idade temos 
de encontrar nelas, motivos de distracção, felicidade, amizade, divertimento, ou qualquer outro 
nome que cada um queira dar. 

Lembro-me de sair de casa, para jogar à bola ou outra actividade qualquer, que por si só devia 
envolver o risco de estragar roupa, e, ai de mim que voltasse com as calças rasgadas, a minha 
mãe não me deixava ir da próxima vez. 

Agora, se chego cheio de lama e se deixo alguma coisa suja, tenho a minha mulher "à perna". 

Não me posso dar ao luxo de queimar cartuchos à toa... 

 

Nas férias grandes podia ficar a brincar no pátio até tarde, com os 20 e tal vizinhos que tinham 
mais ou menos a mesma idade que eu, nos dias de hoje, são os Sagrados Domingos de Manhã, 
que espero a semana inteira, para que possa pôr a escrita e o pedal em dia, com a comandita da 
bicla. 

Era portar-me bem a semana inteira para poder ir ao treino de andebol ao Sábado de manhã, 
depois, o monstro cresceu e o desporto tornou-se a minha vida, e actualmente o meu melhor 
escape é Dar @o Pedal! 

 

E assim a semana parece que passa mais rápido.......ou custa menos. Não me levem a mal as 
comparações, mas acho que começam a entender onde quero chegar. 
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Como sempre temos mais afinidade com uns do que com outros, isso é simplesmente inevitável, 
mas a todos, sem excepção, literalmente a todos, deixem-me agradecer a vossa contribuição na 
reprodução de momentos de outros tempos. 

 

Bem bons, por sinal, mas outros tempos. Quando vejo alguns a irem para eventos de 3 dias a 
400 km de casa, ou, um grupo de 20 ou 30 tratarem de fazer um passeio com a logística 
necessária, para que corra como se fosse organizado por profissionais, fico com a ideia de que 
se passa o mesmo com vocês. 

Sejam Passeios D@P, aniversários, zorras, Tábuas e mesmo alguns acidentes pelo caminho, fica 
uma sensação indescritível. 

Aos 36....... Muito obrigado por esta segunda infância!!! 

 

#degrau22 
#hugotavaresrocha 
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#degrau23 

Pai de Bicicleta 
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O meu texto 
ficou muito 

bom…mesmo. 
Viva Dar ao 
Ped@Liiii 

Uuuuuuuuuuu.
uu. 
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Nota: esta crónica foi publicada com 3 pequenos vídeos engraçados, da Sarah e do pai, falando 
do Dar ao Ped@L, que substitui pelas 3 imagens legendadas com o que disseram, incluindo o 
bonito sotaque brasileiro. 

#degrau23 
#sergiocaban 

 

 

 

 

 



96 

#degrau24 

O que ganhei com a Bike e com os Dar ao Ped@L 
 
Sempre gostei de andar de bicicleta desde muito pequena, mas claro como a maioria das pessoas, 

de menina, dei as minhas voltinhas com a minha bicicleta de cestinha, mas depois cresci e a 

bicicleta ficou arrumada la na casa dos meus pais. 

 

A determinada altura, já adulta, o bichinho voltou e comprei uma esmaltina, mas isso também 

foi de pouca dura e também la está a esmaltina na garagem dos meus pais. Apesar de 

esporadicamente lhe pegar, como aconteceu no verão de 2011 (Fig1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais tarde, em maio de 2012, ganhei coragem porque queria andar de bicicleta e pronto, comprei 

a minha primeira bicicleta de monte uma Rockrider (fig 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas nem imaginava que a aventura estava mesmo a começar, eu todos os dias dava uma 

voltinha, comprei um conta-quilómetros, e todos os dias aumentava o meu percurso. Recordo 

ficar muito feliz com os meus primeiros 10 kms.  

 

Figura 1 

Figura 2 
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Continuei empenhada, e a determinada altura, inscrevi-me numa prova em Santo Tirso (maio de 

2013), e não é que fui ao pódio e ganhei o primeiro prémio com a minha bicicletinha (fig.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronto, também esclareço que era a única mulher master no pelotão, mas não interessa, fiz os 

35 kms, ganhei e mais nada. 

 

Nessa prova, recordo olhar para as outras bicicletas e constatar que eram todas de várias marcas, 

(Scott, Cannondale, KTM, TREK, etc.) e eu com uma de marca branca, enfim era a que tinha. 

Mas claramente sai dali com uma ideia, tinha de arranjar uma bicicleta melhor. 

 

Não demorou, porque em junho do ano seguinte, la comprei a minha primeira Scott. Eu orgulhosa 

com ela novinha a sair da loja (Fig 4), mas ao fim de dois anos (2016) troquei por outra Scott, 

uma Spark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Figura 4 
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A partir daí foi volta e mais volta, conheci pessoas, conheci grupos de BTT, acabei por me integrar 

nos “Maia Btt Team”, fiz provas, NGPS, passeios e montes de voltas de bike. Adorava claro e tive 

uma grande evolução ao longo dos anos, (Fig.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas faltava qualquer coisa, eu queria fazer percursos longos de vários dias e o meu grupo nesse 

campo não ajudava. Eu tinha resistência, mas não conseguia ter a velocidade deles e os poucos 

que se aventuravam andavam mesmo muito mais que eu.  

Os restantes não queriam fazer e claro sozinha nada feito. 

 

Neste espaço de tempo eu até já tinha também começado a andar com uma bicicleta de estrada 

e já tinha feito Maia- Fátima num dia, duas vezes, também fiz o Porto Granfondo (fig 6-a,b), 

 

 

 

Figura 5 

Figura 6a 

Figura 6b 
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Ia dizendo aqui e ali que gostava de me aventurar em percursos maiores, mas na verdade as 

oportunidades não surgiam. 

 

A determinada altura (outubro de 2017), o António Oliveira, fala-me de uma ida a Santiago de 

Compostela pelo monte, fazer o caminho tradicional em três dias (10, 11 e 12 de Novembro), já 

tinham as coisas organizadas, tinham transporte para regressar assegurado, iam em autonomia 

total, e eram um grupo de oito, se eu fosse seriamos nove. 

 

No grupo estava António Oliveira, Augusto Tomé, Henrique Cardoso, Pedro Tiago, Nelson Leitão, 

Armando Teixeira, Tiago Gomes e Carlos Cunha.  

 

Eu conhecia o António e o Tomé um pouco, o Nelson e o Tiago tinha-os encontrado em alguns 

NGPS, os restantes nem fazia ideia de quem eram. O António assegurava-me que não havia 

nenhum problema por eu ser a única mulher do grupo e que eu aguentava de certeza porque 

segundo ele o caminho era fácil.  

 

Mesmo assim eu estava com algum receio, por várias razões: não conhecia as pessoas e não 

sabia bem o ritmo delas, elas podiam se sentir incomodadas por ir uma mulher e claro nunca 

tinha feito nada com estas características. Mas a vontade de ir era muita e arrisquei.  

 

Foram três dias maravilhosos, cheios de aventura e companheirismo, escusado será dizer que 

adorei a minha primeira grande aventura. Arrancamos cedo a partir da Sé do Porto (fig7), e nas 

primeiras horas acompanhou-nos o Hugo Rocha, um grande atleta em várias valências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 
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Como já referi, foi, portanto, a minha primeira grande aventura, senti-me bem, tive que me 

esforçar claro, mas foi o normal e senti que acompanhei bem o grupo. Eles foram maravilhosos 

comigo, nunca senti que estava a mais nem que incomodava.  

 

Cheguei muito feliz, aliás como todos creio (fig 8 a e b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano seguinte surge outra ideia, do grupo Dar ao Ped@L, fazer o Caminho Primitivo, eu 

imediatamente me prontifiquei para ir. Não eram exatamente as mesmas pessoas, mas eram os 

principais e eu já conhecia todas: António Oliveira, Henrique Cardoso, Carlos Cunha, Augusto 

Tomé, Valdemar Freitas e Mário Dantas.  

 

Depois pensaram em acrescentar o Caminho de S. Salvador e a aventura passou a ser maior 

ainda, sairíamos dia 7 á noite de carro até Leon e seria até dia 16 de setembro de 2018.  

 

Infelizmente o Tomé não pode ir, foi pena, mas há outras coisas muito importantes também.  

 

Arrancamos dia 8 bem cedinho e os dois primeiros dias foi o Caminho de S. Salvador (duros, 

muito duros mesmo), os restantes dias foi o Caminho Primitivo, em que os primeiros dias foram 

também duros, mas depois as coisas foram mais fáceis e foi maravilhoso. 

 

Mas o que pretendo dizer é que os Dar ao Ped@L, especialmente as pessoas referidas, tornaram 

real, aventuras maravilhosas, que eu cheguei a pensar que nunca ocorreriam.  

 

Figura 8a Figura 8b 



101 

Chegamos felizes e cheios de energia (fig 9 a e b). 

 

Neste momento posso dizer que com estes elementos sou capaz de ir até ao fim do mundo, são 

pessoas e companheiros maravilhosos. 

 

Muito Obrigada Dar ao Ped@L 

 

#degrau24 
#anamaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9a Figura 9b 
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#degrauespecial 

Abençoado por um Deus qualquer 

Vou-vos contar uma pequena história verídica e que se passou na primeira pessoa. 

Nestes três meses que levo de recuperação, após a queda de Ponte de Lima, como sabem, optei 
por seguir as recomendações médicas, não fazendo monte, excepto a presença no passeio da 
Maia e agora no de Lavra, que ousei fazer por achar que, apesar de terem monte, seriam passeios 
pouco agressivos, para a minha lesão do braço direito e mais propriamente, para a fractura do 
rádio, a que fui intervencionado, passados poucos dias. 

Se neste último passeio em Lavra me senti muito bem e nem sequer tive tempo para pensar no 
que tinha no braço, certo é que após o passeio da Maia, andei a penar durante pelo menos dois 
dias, com dores na articulação da mão direita. 

Por isso mesmo, após o passeio da Maia, nos domingos seguintes optei por estrada e a história 
que de seguida vos conto, passou-se num desses domingos, em que pedalei sozinho, pelas ruas 
do meu sempre lindo Porto. 

Já com alguns, para não dizer muitos, quilómetros nas pernas e já no regresso a casa, tive que 
parar num semáforo, na Rua Infante D. Henrique, respeitando como deve ser, as regras do 
trânsito, imensas vezes desrespeitadas, por quem gosta de pedalar e se esquece que também 
tem carta de condução. 

Não digo que nunca desrespeitei essa regra, uma ou outra vez, como toda a gente o faz, seja 
nas pedaladas, seja na condução, mas dessa vez, parei ainda o semáforo estava a passar do 
amarelo para o vermelho, com a intenção de beber um pouco de água do bidão e foi nesse 
momento, enquanto me abastecia, que um senhor idoso, que ia no passeio, se dirigiu a mim, 
dizendo. 

“Posso?” 

Foi isto que apenas disse, nada mais ouvi nada da sua boca, nem ele de mim, antes a questionar 
o porquê de tal pedido ou um porquê, depois do que aconteceu de seguida. 

Depois de me interpelar, aproximou-se e fez com o seu polegar o sinal da cruz, no meu braço 
direito, que ainda segurava o bidão, beijando-me logo de seguida o braço onde tinha acabado de 
fazer a cruz, seguindo caminho e deixando-me incrédulo e pensativo, com o que tinha acabado 
de acontecer. 
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Porque parei naquele lugar e naquele momento, fosse por acaso ou simples destino, ou o que 
viu em mim esse transeunte, não vos sei garantidamente dizer. 

Sei sim, que desde esse dia, pela minha cabeça passou tanta coisa, que essa pessoa talvez tivesse 
sido alguém que em tempos também pedalava, quem sabe um antigo ciclista ou até que 
conhecesse algum familiar ou amigo, que tivesse tido algum infortúnio nas pedaladas e dessa 
forma, no acto que me acabava de fazer, me estivesse a abençoar, pedindo a minha protecção 
divina. 

Fosse um acto de fé ou outra coisa qualquer, para mim, e acredito nisso veemente, será o 
momento em que fui abençoado, por uma boa alma, querendo o meu bem, senão em tudo na 
vida, pelo menos enquanto ciclista. 

E sendo assim, cá estou e estarei, enquanto tiver pernas e cabeça, a pedalar convosco, 
abençoado por um Deus qualquer. 

 
#degrauespecial 
#valdemarfreitas 
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#degrauespecial 

O jantar de Natal Dar ao Ped@L 

  

Foi num dia que iniciou chuvoso e com muito frio... 

A malta estava desconfortável com as condições climatéricas. 

Mas a vontade de fazer rodar a borracha das rodas na terra húmida chamou mais alto... 

 

 

Lá seguiram, 14 km a subir, seriam outros tantos a descer... 

O pessoal em melhor forma liderou a subida... foi difícil ao Filipe, Valdemar e Dantas seguirem 
na roda do Pedro Rezongão, em excelente forma... 

O Zé, na sua eléctrica, não pedalava, deslizava ... que pinta! 

A restante malta, eu, Jorge, Oliveira, Pires, Hugo, Eduardo, Tiago, Armando, Rui e Zé seguíamos, 
em ritmo mais leve, ao sabor da música do Carlos. 

Como sempre, o Tomé fechava o grupo... com ele ninguém fica para trás. 

 
Foi mais um belo passeio do Dar ao Ped@L... subidas qb, descidas formidáveis com muita lama 
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à mistura... uns (muitos) terrenos comprados (há quem diga que mais de 70% de Ponte de Lima 
já pertence ao DP). 

Surpreendentemente, ou não, o Jorge, o Oliveira e o Dantas deram show ao atravessar a estreita 
tábua sem cair ao lago infestado de esfomeados crocodilos. 

Gargalhadas, muitas! 

Não podíamos ter terminado o passeio sem degustarmos o famoso sarrabulho! 

Eis que, quando nos preparávamos para dar as primeiras garfadas, o Carlos falou mais alto, pôs 
ordem na mesa e exclamou: 

“Ponto Único na Agenda ... Jantar de Natal! “ 

Claro, tinha razão, está a chegar a época Natalícia e há que planear o Jantar de Natal. 
Porquê? 

 

Porque esta época é propícia à celebração da Vida em família...  
... e nós somos uma Família!  

Somos a Família Dar ao Ped@L! 

#degrauespecial 
#nelsonleitao 
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#degrauespecial 

O prazer de partilhar... 

  

Em 08 de Dezembro de 2019, tive um dos melhores dias de BTT de sempre! 

Os companheiros do Dar ao Ped@L deram-me o enorme privilégio de os guiar nos superlativos 
trilhos Maiatos. 

 

Infelizmente, o passeio começou com a infelicidade do Manu ter perdido a sua fantástica câmara 
fotográfica. 

Tentámos motivá-lo... o Rui ainda avançou com a ideia de que era uma prenda de Natal 
antecipada,... o Pai Natal iria oferecer-lhe uma nova... 

O Pedro Rezongão ia reclamando com o andamento lento da Malta e que esperava que o reforço 
fosse porreiro. 

O Filipe elevou o meu ego durante uma subida dizendo-me que estava em excelente forma e que 
ainda era cedo para mudar para uma eléctrica (poupou-me 4500€ e talvez opte por um 
investimento 10 vezes inferior para ter na verdinha uma suspensão de 150mm). 

O Mingos teve a despesa das fotos e, como sempre, transmitiu aquela simpatia inconfundível. 

Ouvi o Valdemar com os seus “uis” atrás de mim a descer aqueles fabulosos degraus (sinal de 
clara satisfação). 
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O Jorge não desiludiu a assumir as despesas de todos os saltos que se colocavam no caminho! 

Acima de tudo, estes 7 fantásticos amigos deram-me a honra de vir a minha casa fazer um 
simbólico reforço e inaugurar a Cave Madafoca. 

Adoro receber! Nos trilhos e em minha casa! 

 

De preferência gente boa, e desta feita, tive os melhores do Mundo! 

Faltaram alguns, mas mais oportunidades surgirão! 

Obrigado, Dar ao Ped@L. 

#degrauespecial 
#nelsonleitao 
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#degraufinal 

Por muitos degraus que tenha uma escada, ela terá sempre um último degrau, a que 
corresponderá o desejo final de quem empreendeu a sua subida, com um determinado propósito, 
chegar a algo ou atingir um objectivo. 

Como em tudo na vida, as escadas também tem os seus quês, umas tem degraus fáceis de subir, 
outras até os tem escorregadios e, se não for a nossa determinação, escadas há, que nunca 
conseguiremos subir, tais os obstáculos que encontraremos. 

Esta escada de palavras, que nos conta histórias e sonhos, do mundo das bicicletas e da forma 
como nos relacionamos com elas, no passado e no presente, só poderia por isso, ter um 
#degraufinal se o mesmo fosse um #degraufeliz. 

E isso, na minha opinião foi conseguido, atingiu-se nesta escada, um patamar de felicidade e de 
alegria, ao lermos as recordações pessoais que uns escreveram, bem como na leitura de textos 
bem inspirados e com grande imaginação, de talentos para escrita, escondidos e aqui revelados, 
contando-nos de forma engraçada ou sentimental, o quanto amam pedalar e bicicletas. 

Um forte abraço. 

#degraufinal 
#valdemarfreitas 

 

 

 

 

2020 

2010 

2012 

2013 

2014 

2017 

10 anos 

∞ 

Dar ao Ped@L uma vez… 

…Dar ao Ped@L para sempre. 


