
 
 
 

 
Pais Natal pedalaram para promover ciclismo 
 
Por Bruno Abreu 
 
Quem estivesse às 16 horas deste sábado, no largo do Palácio de Sintra, pensaria que o 
Pai Natal tinha dado descanso às renas e escolheu distribuir os presentes de bicicleta, 
em vez do habitual trenó. Mas não. A recém-formada secção de ciclismo do centenário 
Sport União Sintrense, em conjunto com a Junta de Freguesia de Santa Maria e de São 
Miguel, organizou a sua 1.ª Concentração de Pais Natal em Bicicleta Sintra 2011, onde 
convidou todos a vestirem-se a rigor e a pedalar para promover a modalidade, enquanto 
se apoiavam causas sociais. 
 
Não foram muitos, talvez pelo frio que se fazia sentir, mas vieram imbuídos do espírito 
da época. Fosse com barba, barretes ou até de fato completo, trouxeram comida e 
brinquedos para doar à Santa Casa da Misericórdia de Sintra, um dos objectivos da 
concentração. 
 
O outro era divulgar o ciclismo, percorrendo as ruas mais emblemáticas da vila. Antes 
do passeio, os presentes, do mais profissional ao mais domingueiro, mostravam os seus 
dotes, em aquecimento para a «corrida», com saltos e piruetas.  
 
Pedro Queirós, membro da secção de ciclismo do Sintrense, espera que nas próximas 
edições haja maior adesão, apesar de compreender, por ser a primeira vez que se realiza 
a concentração e pela juventude da secção de ciclismo. «Foi a primeira vez e houve 
menos adesão do que a que esperávamos. É um fim-de-semana complicado, com muitas 
actividades relativas ao Natal a realizarem-se noutros locais», afirmou. 
 
A secção de ciclismo do Sintrense, iniciada há dois meses, conta com dez ciclistas, entre 
os seis e os 12 anos, numa aposta de formação do clube, para tentar reconstruir a equipa 
de estrada que lá existiu entre 1914 e 1997. 
 
Solidariedade em tempo de Natal 
Mas pedalar não era o único objectivo, por isso, a nível solidário como correu a 



iniciativa? «Tivemos algumas ofertas. Não foram as suficientes, porque para quem 
recebe é sempre pouco», afirmou Pedro Queirós.  
 
Perto da carrinha que recebeu as ofertas dos participantes, encontrava-se Marco 
Almeida, vice-presidente da Câmara Municipal de Sintra. «Foi uma iniciativa do Sport 
União Sintrense a que nos associámos, em prol do desporto e também pela causa social. 
É de saudar que um clube centenário tenha a preocupação de ajudar numa época em que 
as pessoas precisam tanto», disse Marco Almeida, acrescentando que «é importante 
valorizar as colectividades que promovem o concelho». 
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