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TRANScAVADO BTT -<iPS LIGA ESPOSENOE A MONTALECíRE 
- 23 SETEMBRO 2016 
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Trezentos atletas vão participar no Transcávado BTT-GPS, um evento que conjuga 
desporto, aventura, natureza e liberdade e que atravessara seis concelhos, desde a 
foz à nascente do rio Cávado, de Esposende a Montalegre, nos dias 1 e 2 de outubro. 
A apresentaç3o da prova, organizada pelo Municfpio de Esposende, através da sua 
empresa municipal Esposende 2000, em parceria com os municípios de Barcelos, 
Braga, Vila Verde. Amares. Terras de Bouro e Montalegre, decorreu esta manh3, em 
sessão realizada no Fórum Municipal Rodrigues Sampaio. 
Com um trajeto de aproximadamente 140 quilómetros. o Transcávado BTT-GPS 
integra duas provas: o Slow Race a percorrer em duas etapas em Linha 
{Esposende-Terras de Bouro/Terras de Bouro-Montalegre). numa vertente de Lazer. e 
o Race, a realizar numa só etapa (Esposende-Montalegre) e com uma vocação mais 
competitiva. Esta prova é dirigida, também, a equipas de dois elementos. que farão 
o percurso em autonomia e com orientaç~o por GPS. 
O Presidente do Conselho de Administração da Esposende 2000, Manuel Losa. 
explicou que enquanto o Slow Race se reveste de uma componente mais Lúdica, o 
Race é "uma prova para os mais audazesu. que terão de percorrer os 140 
quilómetros num só dia. Os elementos femininos beneficiam de créditos de 
bonificação, de acordo com o regulamento, razão pela qual "o primeiro a cortar a 
meta podera nao subir ao pódion, clarificou Manuel Losa. 
O trajeto percorrerá as margens do Rio Cávado, proporcionando aos participantes o 
desfrute de paisagens de singular beleza narural aliando a prática desportiva :. 
fruição da Natureza. Associado a estes aspetos está a promoção dos territórios 



atravessados pela prova, notou Manuel Losa, apontando que o objetivo é fazer do 
Transcávado BTT-GPS "um evento de referência da região norte". A elevada procura, 
que obrigou ao encerramento das inscrições antes do prazo previsto, é um bom 
indicador, referiu o Presidente do Conselho de Administração da Esposende 2000, 
adiantando que os participantes são prevenientes de várias localidades do país e 
mesmo da vizinha Espanha. Entre os participantes estão os nomes do ciclista 
esposendense João Benta, do campeão mundial de canoagem, também de 
Esposende, João Ribeiro, que irá fazer dupla com o campeão nacional de BTT sub 23 
e atleta da seleção nacional José Dias e, ainda, Ruben Nunes e Joana Monteiro, 
campeã nacional de BTT. 
Positiva foi também a adesão de vários patrocinadores, "o que denota que este é, 
efetivamente, um evento diferenciador, que poderá ganhar dimensão", salientou. 
Aludindo à "monumental logística", do Transcávado BTT-GPS, Manuel Losa referiu 
que estão garantidas todas as condições de segurança, bem como as restantes 
questões associadas à organização de um evento desta natureza. 
Notando que o Transcávado BTT-GPS cruza sete municípios e dois distritos, o 
Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, referiu que este "é um projeto 
muito ambicioso", apontando-o como uma mais-valia em termos de promoção do 
território. Vincou, a propósito, a importância de apostar em eventos com dimensão 
supramunicipal e manifestou a expetativa de que o Transcávado BTT-GPS possa ser 
"a raiz" para o desenvolvimento de novos projetos com outros municípios. 
Deixou uma palavra de apreço a todos quantos estão envolvidos na organização e 
apoio ao Transcávado BTT-GPS e assegurou que "o Município estará completamente 
disponível para apoiar o crescimento desta iniciativa", salientando que é desejável 
que esse desenvolvimento se faça de forma gradual, criando maior envolvimento 
por parte dos outros municípios. 
Apontou, a propósito, o exemplo do Ecovia do Cávado, que ligará Esposende a 
Terras de Bouro, um projeto que se enquadra no conceito de mobilidade 
sustentável, e anunciou que foi, recentemente, aprovada a candidatura, que garante 
o financiamento, do troço entre Esposende e Fonte Boa, que interligará com a ecovia 
da Zona Ribeirinha de Fão e com a futura Ecovia do Litoral. 



BTT: 1° TRANSCÁVADO GPS CONTARÁ COM 300 PARTICIPANTES 
26 SETEMBRO 2016 

O Transcávado BTT-GPS, uma prova que conjuga desporto, aventura, natureza e 
liberdade e que atravessará seis concelhos, desde a foz à nascente do rio Cávado, 
nos dias 1 e 2 de outubro, foi apresentada pelo Munidpio, que o vai organizar 
através da sua empresa municipal Esposende 2000, em parceria com os munidpios 
de Barcelos, Braga, Vila Verde, Amares, Terras de Bouro e Montalegre, numa sessão 
que teve lugar na passada sexta feira no Fórum Municipal. 

"Com um trajeto de aproximadamente 140 quilómetros, o Transcávado BTT-GPS 
integra duas provas: o Slow Race a percorrer em duas etapas em linha 
(Esposende-Terras de Bouro!Terras de Bouro-Montalegre}, numa vertente de lazer, e o 
Race, a realizar numa só etapa (Esposende-Montalegre) e com uma vocação mais 
competitiva. Esta prova é dirigida, também, a equipas de dois elementos, que farão o 
percurso em autonomia e com orientação por GPS. 

O Presidente do Conselho de Administração da Esposende 2000, Manuel Losa, explicou 
que enquanto o Slow Race se reveste de uma componente mais lúdica, o Race é "uma 
prova para os mais audazes': que terão de percorrer os 140 quilómetros num só dia. Os 
elementos femininos beneficiam de créditos de bonificação, de acordo com o 
regulamento, razão pela qual "o primeiro a cortar a meta poderá não subir ao pódio': 
clarificou Manuel Losa. 



O trajeto percorrerá as margens do Rio Cávado, proporcionando aos participantes o 
desfrute de paisagens de singular beleza natural, aliando a prática desportiva à fruição 
da Natureza. Associado a estes aspetos está a promoção dos territórios atravessados 
pela prova, notou Manuel Losa, apontando que o objetivo é fazer do Transcávado 
BTT-GPS "um evento de referência da região norte". A elevada procura, que obrigou ao 
encerramento das inscrições antes do prazo previsto, é um bom indicador, referiu o 
Presidente do Conselho de Administração da Esposende 2000, adiantando que os 
participantes são prevenientes de várias localidades do pafs e mesmo da vizinha 
Espanha. Entre os participantes estão os nomes do ciclista esposendense João Benta, 
do campeão mundial de canoagem, também de Esposende, João Ribeiro, que irá fazer 
dupla com o campeão nacional de BTT sub 23 e atleta da seleção nacional José Dias e, 
ainda, Ruben Nunes e Joana Monteiro, campeã nacional de BTT. 

Positiva foi também a adesão de vários patrocinadores, "o que denota que este é, 
efetivamente, um evento diferenciador, que poderá ganhar dimensão': salientou. 

Aludindo à "monumentallogfstica", do Transcávado BTT-GPS, Manuel Losa referiu que 
estão garantidas todas as condições de segurança, bem como as restantes questões 
associadas à organização de um evento desta natureza. 

Notando que o Transcávado BTT-GPS cruza sete municfpios e dois distritos, o 
Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, referiu que este "é um projeto 
muito ambicioso': apontando-o como uma mais-valia em termos de promoção do 
território. Vincou, a propósito, a importância de apostar em eventos com dimensão 
supramunicipal e manifestou a expetativa de que o Transcávado BTT-GPS possa ser "a 
raiz" para o desenvolvimento de novos projetos com outros municfpios. 

Deixou uma palavra de apreço a todos quantos estão envolvidos na organização e 
apoio ao Transcávado BTT-GPS e assegurou que "o Municfpio estará completamente 
disponfvel para apoiar o crescimento desta iniciativa", salientando que é desejável que 
esse desenvolvimento se faça de forma gradual, criando maior envolvimento por parte 
dos outros municfpios. 
Apontou, a propósito, o exemplo do Ecovia do Cávado, que ligará Esposende a Terras de 
Bouro, um projeto que se enquadra no conceito de mobilidade sustentável, e anunciou 
que foi, recentemente, aprovada a candidatura, que garante o financiamento, do troço 
entre Esposende e Fonte Boa, que interligará com a ecovia da Zona Ribeirinha de Fão e 
com a futura Ecovia do Litoral." 

Fonte: CME 

Jose Belo 
josebelo@novofangueiro.com 



BTT: 1° TRANSCÁVADO-GPS .. ENTRE ESPOSENDE E MONTALEGRE FOI UM ÊXITO 
4 OUTUBRO 2016 

A 1 a edição da prova de BIT com GPS Transcávado, que se realizou no passado fim 
de semana entre a Foz e a Nascente do Rio Cávado, numa distância de mais de 
140km, passando 7 diferentes concelhos por onde passa este rio, foi segundo a 
organização e o depoimento de vários dos mais de 250 participantes, um sucesso. 

Com partida de Esposende e chegada a Montalegre, esta prova que contou com 
duas corridas, a Slow Race (mais curta) e Race, estas contabHizando os tempos dos 
dois dias, enquanto a corrida de pares foi feita em apenas um dia, tendo sida 
concluída por 24 equipas, saindo vencedores o Rúben Nunes e Joana Monteiro 
(Bkiadus /ASC Focus Team, com o tempo de 9h04m34s. 
Na Slow Race o vencedor foi Cláudio Veloso (Paralelo Zero) com 9h32m08s, seguido 
de André Carvalho e José Pinto, ambos do Arrasa Montanhas BTT, separados por 
apenas 1 segundo e quase meia hora mais que o vencedor, numa prova em que 
Manuel Sá (M40)da JUM foi 10° e Celina Faria, também da JUM 11°, melhor em 
femininos. Entre os 122 corredores Mário Cruz (M50) foi 24° e Pedro Pereira (25°), 
ambos representando a JUM, enquanto que Ave li no Cardoso do Fonte Boa BTT foi 29° 



Na corr1da pr1nc1pal, com ma1s de 140km, o vencedor fo1 Franc1sco Rosas (Barcelos 
Team), com o tempo geral de 7h11m24s, segu1do de T1ago R1beiro (Douro 
BTI/CCPAD) com ma1s 23m15s e Nu no Gomes (B1ke Zone Portugal), a 44m36s. 
Nesta prova que foi concluída por 66 btt1stas, o fangue1ro João Araújo (51 anos) foi 
19° e Hélder Assunção, colega da JUM o 32°. 

Jose Belo 
josebelo@novofangueiro.com 

PROVA DE BTT QUE LIGA A FOZ À NASCENTE DO CÁVADO JÁ TEM PELOTÃO DE 300 
BARCELOS BRAGA DISTRITO BRAGA ESPOSENDE 
SETEMBRO 25, 2016 

Trezentos atletas vão partic1par, a 1 e 2 de outubro, numa compet1ção de BTT entre 
a foz e a nascente do rio Cávado, num trajeto de cerca de 140 quHómetros, 1nformou 
a Câmara de Esposende. 
Denominada Transcávado BTT-GPS, a competição integra duas provas, uma das 
qua1s o Slow Race, a percorrer em duas etapas em Unha (Esposende-Terras de Bouro 
e Terras de Bouro-Montalegre), numa vertente de lazer. 
A outra prova é o Race, a reallzar numa só etapa (Esposende-Montalegre) e com uma 
vocação ma1s competit1va. 



Esta prova é d1r1g1da, também, a equ1pas de do1s elementos, que farão o percurso 
em autonom1a e com or1entação por GPS. 
O trajeto percorrerá as margens do R1o Cávado, com part1da em Esposende, 
passagem por Barcelos, Braga, VHa Verde, Amares e Terras de Bouro e chegada 
marcada para Montalegre. 
A prova é organ1zada pelo mun1dp1o de Esposende, em parcer1a com as câmaras 
munk1pa1s dos restantes concelhos. 
Entre os partk1pantes, estão João Benta, ckllsta de Esposende, e Joana Monte1ro, 
campeã nac1onal de BTT. 
Presente estará também o campeão mund1al de canoagem João R1be1ro, que 1rá 
fazer dupla com o campeão nac1onal de BTI sub 23 e atleta da seleção nac1onal José D1as. 

TRANSCÁVADO BTT -GPS REVELOU-SE "UM ÊXITO" 
BARCELOS BRAGA DESPORTO DISTRITO BRAGA ESPOSENDE 
OUTUBRO 6, 2016 

ESPOSENDE24': 
I I \ 

Saldou-se num êxito a primeira edição do Transcávado BTT-GPS, evento que o Município de 
Esposende, através da empresa municipal Esposende 2000 e em parceria com os munidpios 
de Barcelos, Braga, Vila Verde, Amares, Terras de Bouro e Montalegre, Levou a efeito, nos dias 
1 e 2 de outubro. 



Pela pr1me1ra vez, uma prova de BTT un1u sete concelhos e do1s d1stritos, desde a foz, em 
Esposende, à nascente do R1o Cávado, em Montalegre, numa extensão de 146 quHómetros, e 
na qual partk1param aprox1madamente 300 betet1stas, or1undos de d1ferentes localldades do 
pafs. 
Numa s1mb1ose perfe1ta entre a natureza e a aventura, o Transcávado BTT-GPS correspondeu 
em pleno às expetatlvas, atendendo ao grau de sat1sfação dos partk1pantes, que enalteceram 
tanto a organ1zação como os trHhos que 1ntegraram o percurso da prova. Com cond1ções 
cl1matérkas favoráve1s, os atletas consegu1ram usufru1r em pleno e tirar verdade1ro partldo 
desta verdade1ra aventura em torno do R1o Cávado, a qual reg1stou um acumulado de 
alt1metr1a super1or a quatro mH metros. 

ESPOSENDE24': 
I I \ 

PROVA DE BTT PERCORRE RIO CÁVADO DE LÉS-A-LÉS COM PELOTÃO DE 300 ATLETAS 
23 SETEMBRO 2016 

Trezentos atletas vão participar, a 1 e 2 de outubro, numa competição de BTT entre a foz e a 
nascente do rio Cávado, num trajeto de cerca de 140 quilómetros, informou hoje a Câmara 
de Esposende. 
Denominada Transcávado BTT -GPS, a competição integra duas provas, uma das quais o Slow 
Race, a percorrer em duas etapas em Linha (Esposende-Terras de Bouro e Terras de 
Bouro-Montalegre), numa vertente de Lazer. 
A outra prova é o Race, a realizar numa só etapa (Esposende-Montalegre) e com uma 
vocação mais competitiva. 
Esta prova é dirigida. também, a equipas de dois elementos, que farão o percurso em 
autonomia e com orientação por GPS. 



O trajeto percorrerá as margens do Rio Cávado, com partida em Esposende, passagem por 
Barcelos, Braga, Vila Verde, Amares e Terras de Bouro e chegada marcada para Montalegre. 

A prova é organizada pelo município de Esposende, em parceria com as câmaras municipais 
dos restantes concelhos. 
Entre os partidpantes, estão João Benta, dclista de Esposende, e Joana Monteiro, campeã 
nadonal de BIT 
Presente estará também o campeão mundial de canoagem João Ribeiro, que irá fazer dupla 
com o campeão nadonal de BTT sub 23 e atleta da seleção nacional José Dias. 

OMINHO 



Prova de BTT liga 
Esposende a Montalegre 

DESPORTO Cerca de 300 atletas vão participar, nos dias 1 e 2 de outubro, 
numa competição de BTT entre a foz (Esposende) e a nascente 
(Montalegre) do rio Cávado, num trajeto de cerca de 146 quilómetros. P.29 
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Presidentes da CM Esposende e Esposende 2000 apresentam a prova Fórum Municipal Rodrigues Sampaio encheu-se para apresentação do evento 

I EDIÇÃO DA PROVA LIGA ESPOSENDE A MONTALEGRE.INSCRIÇÕES JÃ FECHADAS. 300 PARTICIPANTES 

Transcávado BTT-GPS quer tornar-se «referência» 
®PEDRO VIEIRA. DA SILVA ce, a percorrer em duas cípio de Esposende, atra- Amares e Terras de Bou- João Ribeiro, que irá fa- nos e os mais idosos be-

etapas em linha (Espo- vés da Esposende 2000, ro e chegada marcada pa- zer dupla com o campeão neficiam de créditos de 

cerca de trezentos sende-Terras de Bouro e em parceria com os mu- ra Montalegre. A prova é nacional de BTT sub-23, bonificação, razão pela 
atletas vão pa~tici- Terras de Bouro-Montale- nicípios de Barcelos, Bra- organizada pela CM Espo- José Dias. qual «O primeiro a cortar 
par, a I e 2 de outu- gre), numa vertente de la- ga, Vila Verde, Amares, sende, em parceria com as O trajeto terá sempre a meta poderá não subir 
bro, numa compe- zer (alojamento garantido Terras de Bouro e Mon- câmaras municipais dos um .. Gunpo de visão .. com ao pódio .. , clarificou Ma-

tição de BTT entre a foz na Escola do Rio Caldo). talegre, decorreu no Fó- restantes concelhos. o rio Cávado, explicou o nuelLosa. 
e a nascente do rio Cáva- A outra prova é o Race, rum Municipal Rodrigues Entre os participantes, presidente do Conselho Associado a estes as-
do, num trajeto de cerca a realizar numa só etapa Sampaio, em Esposende. estão João Benta, ciclis- de Administração da Es- petas está a promoção 
de 146 quilómetros. (Esposende-Montalegre) O trajeto percorrerá ta de Esposende, e Joana posende 2000, Manuel dos territórios, apontao-

Denominada Transcá- e com uma vocação mais as margens do rio Cáva- Monteiro, campeã nado- Losa, revelando que o Ra- do que o objetivo é fazer 
vado BIT-GPS, a compe- competitiva. do, com partida em Espo- na! de BTT. Presente es- ce é .. uma prova para os do Transcávado BIT-GPS 
tição integra duas provas, A apresentação da pro- sende, passagem por Bar- tará também o campeão mais audazes"'. ..um evento de referência 
uma das quais o Slow Ra- va, organizada pelo Muni- celos, Braga, Vila Verde, mundial de canoagem Os elementos femini- da região Norte•. 

PRESIDENTE DA CÂMARA DE ESPOSENDE 

«Projeto muito ambicioso» 

O presidente da Câmara Municipal de Esposende, Ben
jamim Pereira, realçou que o Transcávado BTT-GPS, 
que cruzaá sete municípios e dois distritos, «é um pro
jeto muito ambicioso", apontando-o como uma mais
-valia em termos de promoção do território. 

Por Esposende e pelo desporto 

O edil deixou uma palavra de apreço a todos quan
tos estão envolvidos na organização e assegurou que 
«O Município estará completamente disponível para 
apoiar o crescimento desta iniciativa ... 

Aprovada candidatura da Ecovia do Cávado 
Benjamim Pereira anunciou, a propósito de novos pro
jetos, que foi, recentemente, aprovada a candidatura, 
que garante o financiamento, num valor aproximado 
de 350 mil euros, do troço entre Esposende e Fonte 
Boa, que interligará com a ecovia da Zona Ribeirinha 
de Fão e com a futura Ecovia do Litoral. 

Um GPS dos anos So ... 
Durante a cerimónia de apresentação da prova foi pas
sado um vídeo promocional, com imagens, de um dro
ne, de Esposende a Montalegre. A certa altura, um idoso 
aparece a dar indicações. "É o GPS dos anos 80•, brin
cou o edil. Os interessados podem consultar informa
ções em http://www.transcavado.com ou na página ofi
cial do evento no facebook. 

João Benta (à direita) ejoão Ribeiro (a seu lado) 

J
oão Benta, ciclista de 
Esposende, vai parti
cipar «com muito gos
to ,. na prova. 

.. Recebi um convite 
do amigo Losa e aceitei, 

claro, pela amizade, mas 
também por se tratar de 
um evento da terra onde 
nasci. Não estando liga
do ao ciclismo de estra
da, mas comecei no BIT 

~iairio bo inlju 

e tenho uma ligação for
te a esta modalidade. Va
mos passar por locais fa
bulosos, que eu conheço 
bem porque passo na es
trada. Espero que seja a 
primeira de muitas edi
ções .. , destacou o espo
sendense, que fará du
pla com Joana Monteiro, 
campeã nacional de BTT. 

Ribeiro quer juntar 
o útil ao agradável 
O canoístaJoão Ribei
ro vai fazer dupla com o 
campeão nacional de BTT 
sub-23, José Dias. 

.. como é que um ca
noísta se mete numa 
prova de BTT? Estou no 
início da minha época, 
vamos começar um no-

vo ciclo olimpico, e o BIT 
e o ciclismo sempre fize
ram pane da minha me
todologia de treino. Es
te é um evento da minha 
terra, convidaram-me pa
ra participar e aceitei. Vai 
ser duro, até porque ape
nas terei duas semanas pa
ra me preparar. Tenho um 
gosto especial pelo BTT 
e pelo ciclismo e, por is
so, junto o útil ao agradá
vel», destacou o canoísta 
do Benfica, que não teme 
o andamento de José Dias. 

«Este é campeão nacio
nal de BIT e está mais do 
que habituado a estas pro
vas. Mas ele disse-me que 
ia acompanhar o meu rit
mo, que é mais lento, cla
ro ,., finalizou. 

24 SETEMBRO 2016 



ENTRE ESPOSENDE E MONTALEGRE 

Transcávado BTT uniu sete 
concelhos e dois distritos 

A 
primeira edição do 
Transcávado BTT
-GPS, evento que o 
Muniápio de Espo

sende, através da empre
sa municipal Esposende 
2000 e em parceria com 
os muniápios de Barcelos, 
Braga, Vila Verde, Amares, 
Terras de Bouro e Monta
legre, realizou-se nos dias 
1 e 2 de outubro. 

Pela primeira vez, uma 
prova de BTT uniu sete 
concelhos e dois distri
tos, desde a foz, em Es
posende, à nascente do 
rio Cávado, em Monta
legre, numa extensão de 
146 quilómetros, e na qual 
participaram cerca de 300 
betetistas, oriundos de di
ferentes pontos do país. 

O Transcávado corres
pendeu em pleno às expe
tativas, atendendo ao grau 
de satisfação dos partici
pantes, que enalteceram 
tanto a organização como 
os trilhos que integraram 
o percurso da prova. Com 
condições climatéricas fa
voráveis, os atletas conse
guiram usufruir em pleno 
e tirar verdadeiro partido 
desta verdadeira aventura 
em tomo do rio Cávado, a 
qual registou um acumu
lado de altimetria supe
rior a quatro mil metros. 

No dia 1, decorreu a 
primeira etapa da prova 
Slow Race, entre Espo
sende e Terras de Bouro, 
e, no dia 2, completou
-se o percurso até Mon
talegre. Com urna verten-

te maís competitiva, 
decorreu no dia 2, a 
prova Race, disputa-
da tanto a nível indi
vidual como por du
plas, em autonomia e 
com orientação por GPS. 

Cláudio Veloso 
venceu 
Em termos competitivos, 
e no que respeita ao Slow 
Race, o vencedor foi Cláu
dio Veloso, de 33 anos, da 
equipa Paralelozero, com 
o tempo total de 9:32:08. 
O segundo lugar foi al
cançado por André Carva
lho, de 32 anos (10:07:49), 
e José Pinto, de 30 anos, 
da equipa Arrasa Monta
nhas, classificou-se em 
terceiro (10:07:50). 

De forma a equilibrar 
as capacidades entre os 
participantl'!s, por idades 
ou sexo, a prova Race con
tou com bonificações. 

Assim, a nível indivi
dual, sagrou-se vencedor 
Francisco Rosa, de 36 anos, 
Barcelos Team Portugal 
(7.11.24), Tiago Ribeiro, de 
28 anos, Dourobtt!CCPAD 
alcançou o segundo lugar 
(7:34:39) e Nuno Gomes, de 
30 anos, Bikezone Portu
gal ocupou o terceiro lugar 
do pódio (7:56:00). 

Vitória por equipas 
No que se refere a equipas, 
o primeiro lugar foi para a 
dupla Ruben Nunes e Joa
na Monteiro, 30/21 anos, 
da equipa Biciadus /ASC 
FocusTeam,queterrni-

nou a prova com 9:04:34, 
sendo que com a bonifica
ção de 15% pelo elemento 
feminino, alcançou o tem
po de 7:42:53. 

O segundo lugar do pó-

dio foi ocupado por José 
Manuel e José Dieguez, 
ambos de 47 anos, do 
Clube de Ciclismo Duas 
Rodas - Espanha, com 

o tempo de 9:36:43, mas 
com uma bonificação de 
12%, ficaram com o tem
po de 8:27:31. 

O terceiro posto foi al
cançado pela dupla Filipe 
Ramos e Miguel Ribeiro, 
29/36 anos, da Biciadus 
Bike Store, com o tempo 
de 8:30:58. 
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Da foz à nascente do Cávado 
em bicicleta todo-o-terreno 
NO PRÓXIMO FIM-DE-SEMANA, vai ter lugar entre Esposende e Montalegre a primeira edição do 
Transcávado, um evento organizado pela Esposende 2000. 

"Fui convidado pela organização 
deste evento. Participo por ser 
um evento da terra onde sou na
tural, de Esposende. A minha 
modalidade é mais a estrada, ms 
comecei no Bn e tenho uma li
gação forte com o BTT. Vou co
nhecer locais fabulosos. Sei o 
que vamos enfrentar. Espero que 
seja o primeiro de muitosm: 

João Ribeiro 
"Novo ciclo olímpico 
aos pouquinhos" 
"Está a começar uma época. Aos 
pouquinhos, vamos começar um 
novo ciclo olímpico. O ciclismo e 
o Bn sempre fizeramlJarte da 
minha metodologia de treino. 
Vai ser duro, porque só tenho de 
preparação duas semanas e isso 
não é nada~ 

0intermunicipal 

Benjamim Pereira revelou 

CICLISMO 
I Rui Serapicos I 

Da foz em Esposende à nascente 
em Montalegre, um trajecto de 
145 km em BTI a percorrer em 
duas etapas, ou directamente 
nuam só tirada - eis a proposta 
para o Transcávado BTT GPS 
2016, para o fim-de-semana, 
apresentada ontem. 

A prova, que é organizada pela 
empresa municipal Esposende 
2000, tem parcerias da Comuni
dade Intermunicipal do Cávado 
e dos municípjos que se inserem 
no percurso. 

Na opção slow-race, em dois 
dias, com 80 km, de Esposende 
a Terras de Bouro, dia l de Ou
tubro, com possibilidade de per
noita gratuita na Escola Rio Cal
do, e no dia seguinte 65 km de 
Terras de Bouro a Montalegre. A 
outra modalidade, denominada 
race, consiste na tirada directa 
de Esposende a Montalegre. 

A organização referiu haver 
inscritos de todo o país e alguns 
estrangeiros, notando-se tam
bém a participação de atletas de 
alta competição, como o ciclista 
João Benta ou o canoísta olímpi
co João Ribeiro, José Dias e Joa-

Ecovia do Cávado já tem aprovado 
troço de Fão até Fonte Boa 
O presidente da Câmara Municipal de 
Esposende, Benjamim Pereira, reve
lou ontem que já teve aprovação a 
empreitada para execução, entre Fão 
e Fonte Boa, do primeiro troço da 
ecovia do Cávado. 
O autarca, que falava na apresenta
ção do evento Transcávado Bn-GPS, 
fez a apologia da valorização do terri
tório, também com recurso à organi
zação de iniciativas supramunicipais, apontando a Comunidade lntennu
nicipal do Cávado como estrutura com resultados a esse nível. Nesse 
âmbito, destacou a importância que atribui às provas de sn que no pró
ximo fim-de-semana vão ligar Esposende a Montalegre. 

Correio 
do Minho. t 

Benjamim Pereira e Manuel Losa, ontem, na apresentasão . 

na Montenegro - que é campeã 
nacional de BTI. 

Manuel Losa, presidente do 
conselho de administração da 
Esposende 2000, ao fazer, no 
Fórum Municipal Rodrigues 
Sampaio, a apresentação da ini
ciativa, destacou as componen
tes de desporto, aventura, natu
reza e liberdade. 

A vertente de desporto ressalta 
da superação e exigência, a de 
aventura, por percorrer territó
rios desconhecidos para os parti-

cipantes, a de natureza, por pas
sar grande parte do percurso em 
lugares recônditos, sempre que 
possível com vista para o Cáva
do e a de liberdade por não haver 
barreiras, mas só a necessidade 
de proceder à validação por GPS 
em pontos obrigatórios. 

Aquele responsável, que assu
miu o propósito de criar " um 
evento de referência". explicou 
que o primeiro a chegar pode 
não ser o vencedor, pois haverá 
lugar a bonificações, consoante 

o género (15% para o sexo femi
nino) e a idade (41-15 anos tem 
3%,46-50 anos tem 6%). 

Segundo Manuel Losa, uma 
das exigênias maiores da organi
zação é a parte logística, com o 
retomo de Montalegre a Espo
sen~. em autocarros para as 
pessoas e camiões para as bici
cletas, sendo esta uma matéria 
sensível, pois está previsto que 
entrem em prova bicicletas que 
valem cada uma vários milhares 
de euros. 
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<<TRANSCÁVADO BTT -GPS SERÁ UMA 
REFERÊNCIA DA REGIÃO DO NORTE>> . 
EVENTO QUE CRUZA DESPORTO E AVENTURA NOS DIA 1 E 2 DE OUTUBRO O TRAJETO SERÁ DE 140 
OUILÓMETROS BENJAMIM PEREIRA SATISFEITO COM ESTE «PROJETO AMBICIOSO» 

• • • Cerca de 300 atletas vão par
ticipar no Transcávado BTI -GPS, 
um evento que conjuga desporto, 
aventura, natureza e liberdade e 
que atravessará seis concelhos, 
desde a foz à nascente do rio Cá
vado, de Esposende a Montale
gre, nos dias 1 e 2 de outubro. 
Com um trajeto de aproximada
mente 140 quilómetros, o Trans
cávado BTI-GPS integra duas 
provas: o Slow Race a percorrer 
em duas etapas em linha (Espo
sende-Terras de Bouro/Terras de 
Bouro-Montalegre), numa ver
tente de lazer, e o Race, a realizar 
numa só etapa (Esposende-Mon
talegre) e com uma vocação mais 
competitiva. Esta prova é diri
gida, também, a equipas de dois 
elementos, que farão o percurso 
em autonomia e com orientação 
porGPS. 
Manuel Losa, presidente do Con
selho de Administração da Espo
sende 2000, explicou que o Race 
é «uma prova para os mais auda
zes», que terão de percorrer os 
140 quilómetros num só dia. Os 
elementos femininos beneficiam 
de créditos dE; bonificação, de 
acordo com o regulamento, razão 
pela qual «o primeiro a cortar a 
meta poderá não subir ao pódio>>, 
clarificou Manuel Losa. 
O trajeto percorrerá as margens 
do Rio Cávado, proporcionan
do aos participantes o desfrute 
de paisagens naturais, aliando a 
prática desportiva na natureza. 
Manuel Losa disse que o objetivo 
é fazer do Transcávado BTI-GPS 
«um evento de referência da re
gião norte». 
A elevada procura, que obrigou ao 
encerramento dils inscrições an-

ESTÃO INSCRITOS 
CERCAOE300 
ATLETAS. ALGUNS 
SÃO ESPANHÓIS 

~MINHO 
~ DESPORTIVO 

tes do prazo previsto, é um bom 
indicador, referiu o Presidente 
do Conselho de Administração da 
Esposende 2000, adiantat)do que 
os participantes são provenien
tes de várias localidades do país 
e mesmo da vizinha Espanha. 
Entre os participantes estão os 
nomes do ciclista esposendense 
João Benta, do campeão mundial 
de canoagem, também de Espo
~nde, João Ribeiro, que irá fazer 
dupla com o campeão nacional de 
BTI sub 23 e atleta da seleção na
cional José Dias e, ainda, Ruben 
Nunes e Joana Monteiro, campeã 

nacional de BTI. 
Bejamim Pereira, presidente da 
Câmara Municipal de Esposen
de, referiu que este "é um projeto 
muito ambicioso", apontando-o 
como uma mais-valia em termos 
de promoção do território. 
Benjamim Pereira ainda quis dei
xar bem vincado, a propósito, a 
importância de apostar em even
tos com dimensão supramunici
pal e manifestou a expetativa de 
que o Transcávado BTI -GPS pos
sa ser "a raiz~ para o desenvolvi
mento de novos projetos cem ou
tros municípios. 
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Transcávado BTT-CPS liga Esp.osende a Montalegre 
Trezentos atletas vão participar no Transcávado BTT-GPS. 

um evento que conjuga desporto. aventura. natureza e li
berdade e que atravessará seis concelhos. desde a foz à nas
cente do rio Cávado, de Esposende a Montalegre. nos dias 
1 e 2 de outubro. A apresentação da prova. organizada pelo 
Município de Esposende, através da sua empresa municipal 
Esposende 2000. em parceria com os municípios de Barce
los. Braga. Vila Verde, Amares, Terras de Bouro e Montalegre. 
decorreu no passado dia 23, em sessão realizada no Fórum 
Municipal Rodrigues Sampaio. 

Com um trajeto de aproximadamente 140 quilómetros. o 
Transcávado BTT-GPS integra duas provas: o Slow Race a per
correr em duas etapas em linha (Esposende-Terras de Bou
ro(Terras de Bouro-Montalegre). numa vertente de lazer. e 
o Race. a realizar numa só etapa (Esposende-Montalegre) e 
com uma vocação mais competitiva. Esta prova é dirigida, 
também. a equipas de dois elementos. que farão o percurso 
em autonomia e com orientação porGPS. 

O Presidente do Conselho deAdministração da Esposende 
2000. Manuel Losa. explicou que enquanto o Slow Race se 
reveste de uma componente mais lúdica, o Race é "uma pro
va para os mais audazes". que terão de percorrer os 140 qui
lómetros num só dia. Os elementos femininos beneficiam 
de créditos de bonificação, de acordo com o regulamento. 
razão pela qual"o primeiro a cortar a meta poderá não subir 
ao pódio", clarificou Manuel Losa. 

O trajeto percorrerá as margens do Rio Cávado. proporcio
nando aos participantes o desfrute de paisagens de singular 
beleza natural. aliando a prática desportiva à fruição da Na
tureza.A elevada procura. que obrigou ao encerramento das 
inscrições antes do prazo previsto. Entre os participantes es
tão os nomes do ciclista esposendense João Benta. do cam
peão mundial de canoagem, também de Esposende, João 
Ribeiro. que irá fazer dupla com o campeão nacional de BTT 
sub 23 e atleta da seleção nacional José Dias e. ainda, Ruben 
Nunes e Joana Monteiro, campeã nacional de BTT. 

Notando que o Transcávado BTT-GPS cruza sete municí
pios e dois distritos. o Presidente da Câmara Municipal de 
Esposende referiu que este "é um projeto muito ambicioso", 
apontando-o como uma mais-valia em termos de promoção 
do território. Vincou, a propósito. a importância de apostar 
em eventos com dimensão supramunicipal e manifestou a 
expetativa de que o Transcávado BTT-GPS possa ser "a raiz" 
para o desenvolvimento de novos projetos com outros mu
nicípios. Aproveitando a oportunidade e muito a propósito, 
Benjamim Pereira apontou o exemplo do Ecovia do Cávado, 
que ligará Esposende a Terras de Bouro. um projeto que se 
enquadra no conceito de mobilidade sustentável. e anun
ciou que, recentemente, foi aprovada a candidatura. que 
garante o financiamento do troço entre Esposende e Fonte 
Boa. que interligará com a ecovia da Zona Ribeirinha de Fão 
e com a futura Ecovia do Litoral. 
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BTT passa por Vila Verde da foz 
à nascente do rio Càvado 
0 Nuno Cerqueira 

Trezentos atletas vão 
participar, a 1 e 2 de 
outubro, num a com
petição de BTT entre a 
foz e a nascente do rio 
Cávado, num trajeto 
de cerca de 140 quiló
metros, informou a Câ
mara de Esposende. 
Denominada Transcá

vado BTT-GPS, a com
petição integra duas 
provas, uma das quais ~ 
o Slow Race, a percor- w 

~ rer em duas etapas em w 
u 

linha (Esposende-T erras ~ 
de Bouro e Terras de ~ 
Bou ro-M ontalegre), 
numa vertente de la
zer. 

A outra prova é o 
Race, a realizar numa 
só etapa (Esposende
-Montalegre) e com 
uma vocação mais 
competitiva. 

Esta prova é dirigida, 
também, o equipas de 
dois elementos, que fa
rão o percurso em au
tonomia e com orien
tação por GPS. 

O trajeto percorrerá 

as margens do Rio Cá
vado, com partida em 
Esposende, passagem 
por Barcelos, Braga, 
Vila Verde, Amares e 
Terras de Bouro e che
gada marcada para 

Montalegre. 
A prova é organizada : 

pelo município de Es- : 
posende, em parceria • 
com as câmaras mu- .. 
nicipais dos restantes · 
concelhos. 
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A primeira e 1ição do 
" ranscávado BTT -GPS ~que 
uniu sete ço~ncelhos, entre 
Barcelos e Montalegre, 
nwna ex ensão de 1 t1.6 quiló
metros -juntou cerca de 300 
part~~c·pan: es, de diferentes 
localidades d.o P~s. Decor
reu nos passados dias 1 e 2. 
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