
  
 

 

Apesar das difíceis condições meteorológicas 

Maratona BTT 5 Cumes conquista os participantes 

 

A Melhor Maratona do Outono merece esse título na opinião dos participantes que resistiram 

ao temporal que se fez sentir ontem em Barcelos e não faltaram para a partida da Maratona 

BTT 5 Cumes. Debaixo de uma chuva e vento intensos, perto de 1 350 resistentes desafiaram 

as condições meteorológicas e partiram à conquista dos Cumes de Barcelos. No final, foram 

803 os participantes que cortaram a meta instalada no largo da Porta Nova, conseguindo 

superar da melhor forma as adversidades do dia. 

Na hora da partida, nem o tempo esmoreceu as emoções dos betetistas que não viam a hora 

de darem as primeiras pedaladas e iniciarem o percurso que passou pelos Cumes de Midões, 

da Franqueira, Monte da Saia, Bastuço e Airó. 

No final, dos mais aventureiros ouviam-se expressões que mostravam a satisfação de não se 

terem deixado vencer antes da partida, apesar do cenário menos animador. Testemunhos 

como “apesar das quedas e da muita lama valeu a pena, foi espectacular, os trilhos são 

fantásticos” foram ouvidos diversas vezes por todos aqueles que esperavam os participantes 

na linha da meta. 

Não fossem as adversidades meteorológicas, que levaram a que muitos inscritos tivessem 

optado por não realizar a prova, e a maratona teria, certamente, alcançado um novo recorde de 

participantes, dado o número de inscrições pagas que chegou perto das 2 400. 

No Estádio Cidade de Barcelos, e já depois de um banho quente e com os participantes 

abrigados da chuva que continuava a cair com intensidade, a festa prosseguiu com o merecido 

almoço e a entrega de prémios aos primeiros classificados.  

Nelson Sousa foi o primeiro a cortar a meta no percurso dos 5 cumes, com o tempo de 3h45, e 

veria o seu irmão André Sousa a conquistar a terceira posição (4h03). No segundo lugar 

chegou outro barcelense, Paulo Vila que fez a prova em 3h51.  

Na prova dos 3 Cumes, João Ramos Moreira, com 2h30, alcançou a primeira posição na 

categoria de masculinos, seguido de Armando Mesquita (2h33) e José Manuel Pereira (2h33). 

Marisa Raquel Santos, com 3h50, foi a vendedora dos 3 Cumes, na categoria de femininos, 

seguida de Flávia Freitas (4h04) e Clara Cristina Lopes (4h22). 

 

A lista completa de classificações pode ser consultada em www.amigosdamontanha.com.  

http://www.amigosdamontanha.com/


  
 

 

 

Atentamente, 

 

Os Amigos da Montanha, 

Barcelos, 4 de Outubro de 2010 

 

 

 


