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imo treino do anoMensagem de sua 
excelência o chefe da nação dêdêrriana: 

 

Caros ddr`s: 

Ao contrário do ano passado, por causa daquela 
distracção dos morangos com o açucar, que me distraiu, 
de votar faladura, no nosso jantar de fim de ano, desta vez 
vou relembrar o que foi o ano que ora está prestes a 
terminar e o que prevejo será o próximo.  

Pois bem: prometo-vos que vamos continuar a pedalar e a 
divertir-nos, se não for mais, pelo menos tanto como este  
ano, palavra de chefe e, tal como disse em 2012: este ano 
de 2013, foi bom, com muita actividade, pedalamos à farta 
um pouco por todo o lado, às vezes a sério quando foi 
preciso. No que concerne a provas, estivemos 



4 
 

representados com honra e dignidade, nas provas mais 
mediatizadas: no LUSO GALAICO e RAID DAS 
MASSEIRAS, onde também fomos co-autores nas suas 
feituras; TRILHO DOS MOINHOS; no POVOA 130, com 
o 12º lugar do Tozé; nos 5CUMES com o extraordinário 
7º lugar do Paulo Fernandes na maratona e o 23º do 
Diogo na meia, com o Nelson, Tozé e Emílio Santos 
igualmente em lugares de honra assim como o Milo e o 
Seara; NA ROTA DO PRESUNTO EM CHAVES, que o 
nosso grande campeão Diogo Fernandes brilhantemente 
venceu a meia maratona. Também levamos a sério outras 
provas consideradas menores mas igualmente duras, 
como a do GERÊS, muito bem representados pelo 
campeão Paulo Fernandes, na prova dos nossos amigos 
X-PARE`s e no BIKECAMP, igualmente muito bem 
representados pelo indomável César Nogueira. No 
PORTELA 8, que embora não estivesse presente mais uma 
vez, ao que me contaram igualmente espectacular e bem 
divertido; na ROTA DOS MELÕES, com o 9º lugar do 
Emílio Santos, e mais umas quantas provas que seria 
fastidioso estar aqui a enumera-las agora. Como sempre 
acabamos em grande a nossa época com a nossa prova de 
estimação a DESCIDA AO SARRABULHO  

 O orgulho de peito inchado que foi ver os grandes ddr`s  
os irmãos Paulo e Diogo Fernandes  no pódio por várias 
vezes, sendo actualmente o Diogo o campeão de inter- 
freguesias em juniores e claro está, o momento alto com  o 
1º lugar em Chaves. Parabéns  Diogo és o nosso orgulho, 
assim como o Nelson, Tóze, Milo Pinho pelas excelentes 
prestações nas provas em que participaram, só citei estes 
mas tenho igualmente orgulho em todos  
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Tivemos de facto bons momentos, ninguém irá esquecer 
tão cedo a escala “técnica” em Covide nas Geiras 
Romanas bem demonstrativo  de como esta cambada 
funciona 

As incidências caricatas/cómicas  vividas durante os três 
dias pelo Caminho de Santiago, com o epicentro em La 
Laguna no Bar Escuela, ficarão gravadas para sempre na 
nossa memória, assim como a ida a Fátima deste ano. 
Foram sem dúvida bons momentos 

Continuamos a ser um grupo irreverente e que se diverte 
nos treinos e é com satisfação que vejo gente nova a 
treinar com o grupo: O Diogo e o Seara a partir de hoje 
são membros efectivos desta raça, bem vindos amigos.O 
Martinho e o António Solinho, tem demonstrado que estão 
no bom caminho para ddr`s e tem pedigree, mas vão 
continuar por mais algum tempo a recruta. 

Somos ddr`s, porque temos as mesmas características, já 
o disse o ano passado e vou repetir este ano; temos o 
mesmo espirito desaparafusado, mas como temos 
pancadas diferentes, é natural que ao longo do ano tenha 
havido uma vez  por outra, idiossincrasias. Algumas, 
demoraram a resolver-se, quando assim é, recomendo a 
receita de sempre: sal e pimenta  aplicadas no dito cujo. 
Por vezes não resulta mas pronto, só conheço este 
remédio 

Tenho orgulho em ser o vosso chefe, onde sempre primei 
pela pontualidade…estão a rirem-se de quê? E nunca 
deixei nada ao acaso, pois não? 

Objetivos para 2014, não há mas não devem ser muito 
diferente dos que foram para este ano, pra já o único 
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objectivo é tentar acabar… as Geiras Romanas, vamos lá 
a ver se para o ano passaremos de Covide…se não 
passarmos…que se lixe!!!! 

Quanto a prognósticos para 2014, prevejo que o grupo vai 
continuar entretido com as tolérias  do costume: a minha 
é maior, mais bonita  e melhor que a tua…bike  

Para terminar quero deixar  aqui uma saudação especial 
ao Carlos Figueiredo, ao César Nogueira, ao Adélio 
(Espanhol), ao Virgílio Fradique, ao Hélder Santos que 
nos deram o prazer das suas visitas, assim como a todos 
aqueles que partilharam connosco todos estes momentos 
extraordinários e claro aos nossos anjos da guarda 
sempre presentes no seu apoio incondicional: o Carias e o 
Chico Gomes. 

 A todos os durosderoer e amigos: 

 BOM ANO 2014 

O vosso chefe sempre ao dispor que vos quer muito, 

Filipe Torres 

 


