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Pedalar entre vinhedos e
chegar sempre em primeiro
Rota das Adegas São 350 os atletas inscritos, com um recorde de presenças femininas
e uma estreia na procura por parte de estrangeiros. Prova realiza-se dia 24 de Abril
FERREIRA SANTOS

Manuela Ventura
A aceleração ultrapassou todos os limites e “crashou” o site
e o servidor da Urva Bike
Team – Associação de Ciclistas
e Praticantes de Desporto ao
Ar livre de Cantanhede. Aconteceu no dia marcado para as
inscrições na VIII Rota das
Adegas/Marquês de Marialva.
Rui Sebastião, presidente da
direcção, explicou isso mesmo,
ontem, no Museu da Pedra, na
apresentação da prova, que se
tem revelado um sucesso crescente em cada ano que passa.
Uma semana depois, com o
sistema operacional, a lotação
ficou esgotada no primeiro dia,
com «350 atletas, vindos de
todo o país». A prova está marcada para o próximo dia 24 e
em perspectiva está uma
«emocionante viagem pela
Bairrada», numa «corrida das
mais exclusivas do mundo,
onde todos chegam em primeiro lugar e ninguém perde».
Carlos Figueiredo, em representação do Turismo Centro

Carlos Figueiredo, da Turismo do Centro, Helena Teodósio, vice-presidente da Câmara, e Rui Sebastião, presidente da Urva Bike Team

de Portugal elogiou o evento,
considerando a Rota da Adegas uma «demonstração do
que é bem feito em termos de
promoção do território».
«Ainda bem que crashou»,
adiantou, bem humorado,
considerando esse incidente
uma «demonstração da
grande vontade de vir até nós»,
por isso «temos de conseguir

arranjar forma de atrair e conseguir receber mais gente»,
disse.
“Filho da terra”, Carlos Figueiredo sublinhou que os 350
atletas inscritos «representam
muito mais gente», entre familiares e amigos, «que passeiam,
vivem a nossa maneira de receber e são capazes de gostar
dos nossos produtos. Isto é a

melhor forma de promover o
nosso território como marca»,
pois «levam consigo uma experiência única de satisfação»,
que «querem repetir», «trazem
outras pessoas», criando esta
expectativa relativamente às
inscrições. «Temos coisas únicas», disse ainda Carlos Figueiredo, que enalteceu a Rota das
Adegas, como «prova de que

Feira das Reduções no
pavilhão “Os Marialvas”
HOJE A Feira das Reduções,
uma iniciativa promovida pela
Associação Empresarial de
Cantanhede (AEC) começa
hoje no pavilhão “Os Marialvas”, em Cantanhde, apresentando um conjunto de propostas atractivas de negócio.
Trata-se de uma oportunidade

para os comerciantes escoarem produtos em “fim de linha” e, de acordo com a organização, os descontos podem
atingir os 50%. O certame funciona hoje, entre as 19h00 e as
23h00. Amanhã das 10h00 às
23h00 e no domingo das
10h00 às 22h00. |

«as parcerias dão resultado».
Helena Teodósio, vice-presidente da Câmara de Cantanhede, salientou o contributo
da Rota Marquês de Marialva
como um evento que conjuga
a prática desportiva com as valências eno-gastronómicas,
para a «promoção do património da região». «A autarquia
tem procurado valorizar factores de atractibilidade turística», disse ainda, falando no
«esforço para ultrapassar a sazonalidade» associada à Praia
da Tocha e às praias fluviais do
concelho, numa lógica de «diversificação da oferta». «A Rota
Marques de Marialva é uma
dessas ofertas», concluiu, justificando o apoio do município
ao evento.
Soraia Silva, campeã nacional e “madrinha” da prova”
acabou por não marcar presença ontem, devido a um problema de saúde. A cerimónia
juntou vários presidentes de
junta, o presidente da Adega
de Cantanhede, entre outros
patrocinadores da prova.|

Reptum
para avanço
da ciclovia
Rui Sebastião aproveitou
para lançar um conjunto
de desafios à autarquia e
à Turismo do Centro, no
sentido da construção de
um centro BTT e do aproveitamento da linha férrea para «uma ciclovia ou
uma via pedonal». Lembrou ainda que o concelho só tem 5km de ciclovia» e a necessidade de
concluir a ciclovia Atlântica. «Falta ligar Mira à Figueira da Foz», disse, salientando que a ligação
do Porto à Nazaré está
feita.
Em resposta, a vice-presidente afirmou que a Câmara está a «terminar o
projecto da ciclovia dentro da cidade», admitindo
que há situações complicadas para resolver. Um
projecto que poderá ser
alvo de uma candidatura,
em estudo junto da
CCDRC. «Poderá significar que Cantanhede poderá, em breve, ter parte
da ciclovia», disse Helena
Teodósio, ressalvando
que as obras do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano «têm de
ser concluídas até 2018». |

Velharias e antiguidades
no Parque Verde
DOMINGO Os amantes das
antiguidades têm um desafio
pela frente, domingo no Parque Verde da Camarneira, Cantanhede. Trata-se de mais uma
edição da Feira das Velharias,
organizada pela Associação
Empresarial de Cantanhede
(AEC).

Um certame que, por hábito,
atrai um grande número de coleccionadores, que ali encontram uma oportunidade para
adquirir peças únicas, desde as
louças decorativas e de uso doméstico aos livros, passando
por moedas, bem como os
mais diversos artefactos.|

