
Leões do Sul vão levar a cabo travessia de
bicicleta entre Troia e Castro Marim

Tal como anunciado no facebook o grupo desportivo Leões do Sul vai levar a cabo mais
uma prova de superação. Desta vez amantes da bicicleta, entre eles Carlos Henriques e
João Veia, assistidos por Amândio Norberto, vão participar na prova mítica Troia-Sagres .
Mas a novidade é que estes cicloturistas vão prolongar o seu desa�o e virão de Sagres até
Castro Marim de bicicleta. A prova começa a 15 de Dezembro, sábado, e para estes dois
desportistas dos Leões de S. Bartolomeu do Sul termina pela moite dentro. No total são
340 km.

“Para além da paixão pela bicicleta move-nos o dever cívico de com estes desa�os
desa�armos também a comunidade a re�etir sobre a necessidade de manter o respeito
pelo ciclista”. João Veia denota um forte desejo de marcar esta etapa na vida de quem
anda na estrada, nomeadamente, dos automobilistas “que vão ganhando maior
sensibilidade para as manobras em segurança para com o ciclista, mas que, aonda assim,
é preciso sensibilizar mais…”.

João Veia recorda, emotivo, o seu companheiro António Serra que foi vítima de um
acidente quando seguia na sua bicicleta. “Os automobilistas não se oodem esquecer que
quem segue numa bicicleta pode ser um amigo ou um familiar…”, alerta João Veia.

Turismo desportivo em destaque
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Para João Veia é indubitável que estas provas demonstram também o “potencial turistico
em torno do cicloturismo, não sendo de descurar a importância que pode ter para uma
Eurocidade do Guadiana que recebe cada vez mais amantes do cicloturismo e que aqui tem
atletas, desportistas e associações disponíveis a colaborar nessa dinâmica”. João V. apela
“à união de todos”, sendo este prova aberta a quem quiser participar.

Por outro lado esta comitiva dos Leões do Sul vai estar atenta ao percurso que liga o
Algarve de uma ponta à outra e promete denunciar as suas lacunas. Agradecendo “o apoio
Eurocidade do Guadiana e dos Bombeiros Mistos de Alcacer do Sal”, os atletas e amantes
do cicloturismo seguem rumo a Troia.

O Jornal do Baixo Guadiana aguarda pelo regresso e pelo balanço deste desa�o!

 

Depois de cumprir o Troia-Sagres os atletas dos Leões do Sul vão continuar caminho até Castro Marim
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