
Granfondo da Lousã 
 

Paulo Fonseca, João Nogueira e Miguel Talhão foram ao GF das Aldeias de Xisto, na Lousã, representar o Clube Millennium bcp, 
com direito a mais um pódio para o Paulo Fonseca 

 
Relato de Paulo Fonseca 
 

Teste à minha resiliência que foi premiado com um 3º lugar no escalão Master 50 
 
Após a deceção no Granfondo Douro em que, apesar de me sentir em excelentes condições físicas, fiquei impossibilitado de 
lutar por um bom resultado devido a problemas com a ”bike”, tomei a decisão, à última hora, de me inscrever no Granfondo da 
Lousã. 
 
Com a atualização de software do Di2 (sistema das mudanças) feita e a confirmação que o sistema não registava erros, ainda 
assim preveni-me e levei comigo, para a prova, um “power-bank” e a ficha de carregamento. Não ia seguro de que o problema 
estivesse totalmente resolvido! 
  
Na noite da véspera da prova fui acordado por uma trovoada fortíssima que se abateu sobre a zona, acompanhada de bastante 
chuva. Estando já no Outono, as estradas ficaram cheias de folhas das árvores o que as tornaram bastante perigosas. 
  
O dia da prova acordou húmido e cinzento e assim permaneceu chovendo durante grande parte da prova. 
  
O arranque foi rápido como sempre! Colei-me ao grupo da frente da corrida e apercebi-me que logo ao Km 6/7 tinha ficado sem 
mudanças! Encostei, fiz o “impute” do sistema para o qual já ia prevenido (o tal “power-bank”), e daqui em diante a corrida foi 
completamente diferente. 
  
Uma vez perdidas as referências do grupo, fui fazendo a corrida de trás para a frente. Adotei uma estratégia de ficar nos grupos 
que encontrava quando rolávamos ou descíamos e “ir embora” quando o terreno “empinava”. Sem dúvida a melhor estratégia 
para economizar energias quando possível e gastar nos momentos em que podia fazer a diferença! 
  
Entretanto o Di2 “atraiçoou-me” por mais duas vezes, em que tive que voltar a parar e repetir o ritual de reinicializar o sistema. 
As sensações físicas eram de facto muito boas e o que nunca me passou sequer pela cabeça foi desistir, apesar das 
contrariedades.      
  
As derradeiras e mais exigentes subidas surgiram ao Km 100. Para quem conhece o “Terreiro das Bruxas”, que fica ao lado da 
pista de downhill, sabe que tem longas subidas inclinadas, tal como eu gosto! Aqui, dei tudo de mim, progredindo a ultrapassar 
uns tantos atletas. 
  
Subida feita e mais uma contrariedade! Furo na roda traseira! Parei e mudei a câmara de ar. Sem desanimar com o tempo que 
voltei a perder, prossegui sem perder o foco de acabar fazendo o melhor resultado possível. 
  
Ainda deu para desfrutar das paisagens desta parte final do percurso onde passámos próximo de algumas aldeias de Xisto como 
o Talasnal e o Cumeal rumo à Lousã onde estava a meta final. 
  
Quando cheguei à Lousã e me informam que tinha ficado em 3º lugar, senti um misto de felicidade e ao mesmo tempo frustração 
pois o tempo perdido com as paragens forçadas impediu-me de fazer melhor! 
 
Alguns dados do meu STRAVA: 
  
Granfondo Lousã - 3º Master 50 | Volta de bicicleta | Strava 
  
Distância: 135,33 km 
Tempo em movimento: 4h: 42m: 09s 
Tempo decorrido: 4h: 55m: 11s 
Acumulado subida: 2.592m 
Velocidade média: 28,8km/h 
Velocidade máxima: 63,7km/h 
Ritmo cardíaco médio: 135bpm 
Calorias queimadas: 3.447 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.strava.com%2Factivities%2F6127468399&data=04%7C01%7Ccarlos.batista%40millenniumbcp.pt%7C817215c1d115453f47e608d99308087b%7C5d89951cb62b46bfb261910b5240b0e7%7C0%7C0%7C637702485005128821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aRU2Ci8Gawq2aysh0YZcc1zvXPf2bjxxHG9aGf8tEpc%3D&reserved=0


                                               

                        
   



                                              
 
 
 
Relato de João Nogueira 
 
O “sobe e desce”… o verdadeiro rompe pernas.  
 
Num dia chuvoso, com uma neblina que mal permitia ver os colegas ciclistas a mais de 10m, tive o prazer de participar e 
representar o Clube Millennium bcp nesta bonita prova.  
 
Como é apanágio nestas provas, ao tiro de partida é lançada a confusão, a quantidade de ciclistas e a velocidade a que se pedala 
é imprópria para cardíacos. É fundamental gerir o ritmo e as energias para poder chegar ao fim em boas condições e vencer os 
obstáculos que se multiplicam ao longo de 136,2km de prova e 2554m de acumulado.  
 
Por vezes, a razão perde para a emoção e a vontade de andar ao ritmo dos pequenos grupetos que se vão formando, passa 
fatura… e foi isso que me aconteceu.  
 
As verdadeiras dificuldades estavam guardadas para o final com duas subidas demolidoras. O Terreiro das Bruxas, 6km a 8,1%(!) 
de pendente média e a enganadora Serra Mágica que em 4,4km apresenta uma pendente média de 5,8%, bastante suavizada 
por um falso plano a meio da subida. Rampas a bater os 20% em alguns pontos ditaram que este não seria o meu dia e que teria 
de desmontar a bicicleta com cãibras.  
 
Porém, desistir não faz parte do vocabulário de um ciclista! Penei, suei as estopinhas e acabei, completando o 3º Granfondo do 
ano (após Sra. da Graça e Montejunto) com uma média de 21,km/h e em 6:20:22s.  
 
Para a próxima, treino mais e não como uma dose de chanfana sozinho no dia antes. 
 



                       
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Relato de Miguel Talhão 
 
Decorreu no passado domingo, dia 17 outubro, mais um Granfondo Lousã/Aldeias do Xisto que devido à pandemia já se 
encontrava pendente de realização desde 2019. 
 
Penso que foi a minha terceira vez na Lousã e desta vez o percurso seriam 135km e 2600D+ passando pela primeira vez na 
subida do Terreiro das Bruxas, com inclinações dignas dos “puertos” da Vuelta Espanhola! 
 
Após uns maravilhosos dias de verão de Outubro, neste dia a chuva marcou presença e a partida às 09h00 foi já debaixo daquela 
chuva miudinha. 
 
Ora, com a estrada molhada o mais importante era chegar ao fim sem quedas, mas mesmo assim a adrenalina fez com que a 
luta fosse estar na frente do pelotão. Ainda vi o Paulo Fonseca partir para a fuga, mas sabia que isso seria um ritmo demasiado 
alto para mim. Deixei-me ir no grupo até ao alto da Portela de Gois, com uma subida de 8km a cerca de 4%. Passando Gois e o 
empedrado, segui no segundo grupo. Passando a subida seguinte seguimos em direção a Miranda do Corvo e aí mais uma vez 
o empedrado obrigava a muitos cuidados para evitar quedas. Ao fim de dua horas de prova tive de abrandar o ritmo e seguir 
em modo “passeio” e nas últimas duas subidas (6 km a 8% e 5km a 6%) demorei cerca de 1 hora o que fez com que perdesse 
umas 20 posições. 
 
No fim, chegado à meta em 5h09m, com média de 26,5 km/h, resultou num 65.º lugar da Geral e num 30.º no meu escalão, 
mas o mais importante foi chegar sem quedas… “Ah e ainda tive um furo a 3 km do fim!”. 
 

           



         


