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Os ddr VENCERAM a 1ª Grande Maratona de Fão 

Segunda-feira, Agosto 1, 2011 
por Narciso Ribeiro 

1º Grande Maratona BTT de Fão   

Domingo, 31 Julho 2011  

Luís Lopes – Motinha  -, está de parabéns por 

ter sido o mentor desta 1ª grande maratona de 

btt Fangueira e ainda a ter ganho, além de 
director desportivo, assim como o homem das 

marcações com fitas vermelhas e brancas, ao 

longo de um percurso de 20kms, o Mota ficará 

na história por ter conseguido com a sua 

persistência, reunir mais de doze participantes, 
é obra, não deve haver muitas maratonas btt 

assim e com um lucro considerável, a dois euros 

à peça, vezes treze…é só fazer as contas 

Os ddr e o nosso amigo Durães, comandaram a maratona do principio 
ao fim, mas olhem que não foi fácil acompanhar os ciclistas mais 

atrasados, mesmo assim ganhamos à tangente  por equipas e a 

duzentos metros da chegada na falta do picadeiro Milo, foi o Mota que 

picou e venceu a corrida, foi o homem do dia e da maratona, fez tudo 

sozinho,  lançou os foguetes e ainda teve tempo para apanhar as canas 

Terminou assim a 1ª Grande Maratona BTT de Fão, com a promessa do 

organizador, de que para o ano tudo vai fazer para bater o recorde de 

inscritos deste ano, mas como não há bela sem senão, houve pontos 
bons e menos bons a rever:  

Pontos negativos: devia ter havido uma meia-maratona e também um 

bom reforço igual aquele do Marão, com vinho tinto e tudo; as 
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inscrições foram muita caras, dava para ter direito ao almoço; prémios 

para os primeiros classificados, não houve, nem lavagens para as bikes, 

nem para tomar banho; e por ultimo a maratona escusava de passar 

pela estrada de paralelos, quanto à kilometragem  esteve boa 

Pontos positivos: bem pensado os lacinhos azuis celeste no guiador, 

bem mais bonitos e mais fáceis de identificar o atleta à chegada, é 

mais fácil pronunciar:“…e em primeiro lugar ficou o lacinho do 
Mota;…em segundo o lacinho do Ivo…” e por ai fora, do que pronunciar 

os numeros dos dorsais; as barracas montadas no local da partida a 
arejar sem ninguém lá dentro, muito bem para descontrair do nervoso 

miudinho da partida; não ter havido ninguém a assistir à partida e à 

chegada também foi bem pensado, protegeu-se os atletas da chatice 

dos autógrafos pois perde-se muito tempo com estas coisas; o 

pormenor das marcações com as fitas, quando não havia mais nada 
onde engalhar-las, atadas numa pedra pequenina e já está e depois os 

putos finda a passagem dos ciclistas (ou antes), podem sempre pegar 

nas pontas das fitas atadas às pedras e praticar a pontaria contra os 

vidros das janelas da vizinhança; aquela ideia para evitar os 

engarrafamentos com uma subida muito lixada logo nos primeiros kms 
no pinhal do Ofir foi genial. Por tudo isto o Motinha está de parabéns 

p`ro ano podes contar connosco    

Foram estes ddr que suaram a camisola e formaram a equipa de luxo 

vencedora: 

FILIPE, IVO, MOTA, PAULO F, NARCISO, CÉSAR e PEDRO  

Obs: estamos à espera da foto que o Ivo tirou à equipa 

 

 

 


