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DESPORTO – BTT CLUBE BTT DE ÁGUEDA/BLACKJACK 
 
FIM-DE-SEMANA A TODO O GÁS  
 
O Clube btt de Águeda arrancou a “todo o gás” com a participação em provas de Norte a Sul, 
depois da organização das 3 etapas do Open Xco de Águeda / Shimano, foi agora altura da estreia 
em provas Internacionais. 
 
 TÂNIA NEVES FOI 4ª NO ALGARVE BIKE CHALLENGE 
Realizou-Se em Tavira nos dias 4,5 e 6 de Março, o Algarve Bike Challenge, uma prova 
Internacional, pontuável para o ranking  Mundial , considerada a maior competição por etapas em 
Btt realizada em Portugal. O Clube Btt de Águeda fez-se representar por 3 equipas na categoria de 
Elites. 
Em femininos Tânia Neves  fez parceria com Ana Antunes e terminaram no 4º lugar da geral, 
sendo a segunda melhor equipa portuguesa. Apesar da excelente prestação Tânia Neves /Ana 
Antunes depararam-se com inúmeros problemas mecânicos na etapa de sábado o que lhes viria a 
fazer perder tempo que seria irrecuperável para as suas aspirações de pódio. Na sexta-feira e no 
Domingo Tânia Neves / Ana Antunes  foram as melhores Portuguesas tendo conquistado o 
segundo lugar destas etapas e sendo apenas batidas pela dupla da Selecção Nacional da Ucrânia.  
Ainda nesta prova mas em Masculinos, Bruno Almeida / Igor Jesus classificaram-se em 23º Lugar 
final sendo a 8ª melhor dupla nacional. 
 
ANDRÉ CAETANO E ÁLVARO MATOS ESTREIAM-SE NO ALGARVE 
A estriarem-se com as cores do Clube Btt de Águeda, os Aguedenses André Caetano e Álvaro 
Matos foram a São Brás de Alportel no Algarve, participar na abertura da Taça de Portugal de 
DownHill. Esta prova ficou marcada pela mega afluência de atletas internacionais, devido a ser 
uma prova pontuável para o Ranking Mundial,  estando eles em maior número não podendo de 
deixar de referir alguns nomes do top mundial como Steve Peat , Same Dale , Josh Bryceland , Loris 
Vergier , Tahnee Seagrave entre muitos outros . Quando à prestação dos atletas do Clube Btt de 
Águeda, André Caetano sofreu bastante com os ventos que cruzavam a pista fazendo perder 
algum tempo , fazendo o 57º tempo sendo o 16º atleta português mais rápido, Álvaro Matos foi o 
67º estando dentro dos 22 melhores atletas nacionais.  
A próxima prova da Taça de Portugal de Downhill irá realizar-se na Pampilhosa da Serra a 2 e 3 
Abril 
 
RICARDO MELO 10º NA TAÇA DO CENTRO DE MARATONAS 
O Atleta do Clube btt de Águeda efectuou a sua estreia na 1ª prova da Taça de maratonas do 
Centro e classificou-se na 10ª posição em Master 30, de recordar que o Clube Btt e Águeda é o 
actual vencedor por equipas desta competição. 
 
Na próxima semana o Clube btt de Águeda/Balckjack vai estar em Viana do Castelo a participar na 
1ª etapa da Taça de Portugal de XCO.     
 
Hélder Silva 
912 240 423 
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