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Reportagem

A iniciativa MTB Ayiti foi 
organizada este ano pela primeira 

vez, e teve o objetivo de desenvolver 
o BTT no Haiti através de uma 
microempresa local. A Haiti Ascent 
Mountain Bike Stage Race foi um 
evento basilar e não apenas mais 
uma competição. Foi pensada para 
desenvolver um ecossistema em torno 
da bicicleta no Haiti e oferecer uma 
experiência que transformasse os 
participantes. 
Fui contactado pelo organizador numa 
fase inicial do planeamento, o ano 
passado. Tudo parecia muito promissor, 
apesar de eu já não ser um atleta 
competitivo e nunca ter estado muito 
ligado às provas de resistência. Pensei 
logo que iria ser uma bela experiência, a 
de atravessar esta lindíssima ilha, muito 
afetada pela pobreza, ao meu próprio 
ritmo. 
Havia uma grande oportunidade de 
tecer um projeto da Wheels 4 Life e 
ajudar a desenvolver uma infraestrutura 
de BTT que pudesse atrair o turismo 

Texto: Hans Rey  Fotografia: Steve Zdawczynski, Michael Kantor, Heidi Swift e Jonah Matthewson

Alpes, Montanhas Rochosas, Andes, Himalaias, Sahara, Gobi… 
em todo o lado já se fizeram aventuras épicas de BTT. Mas esta 
iniciativa no Haiti é capaz de ter sido pioneira, e quem melhor 
para nos contar a história do que o mítico Hans Rey?

   Hans Rey 
no Haiti

no futuro e ajudar a situação económica 
complicada que o país atravessa, 
especialmente depois do terremoto de 
2010, que destruiu muitas cidades e 
matou mais de 300 000 pessoas. 
O ponto alto deste evento foi uma 
corrida de dois dias através da ilha, num 
percurso desafiador e montanhoso, 
organizado por nem mais nem menos 
que o fundador do Sea Otter, Rick 
Sutton, e a sua trupe. 
O cérebro por detrás deste evento foi 

ele e a sua empresa, Travelcology, que 
reuniram um grande grupo de trabalho 
para tornar a prova possível, incluindo 
uma equipa de filmagem americana que 
captou tudo para transmitir na televisão 
e internet. Alguns atletas dos Estados 
Unidos inscreveram-se nesta prova, 
incluindo a antiga profissional Marla 
Streb, e não esquecer a dúzia de riders 
locais, que eram, claro, duros de roer.
Não fiquei muito entusiasmado quando 
li que a primeira etapa teria mais de 2400 
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Uma 29er de carbono 
desperta sempre 
curiosidade, quanto 
mais num país em que 
qualquer bicicleta é 
um luxo

m de acumulado, por isso peguei na 
minha bicicleta mais leve e rápida, a GT 
Zaskar 100 29er Carbon, que acabou 
por ser a escolha perfeita. Fiquei com 
pena de quem levou rígidas quando as 
coisas se tornaram pedregosas durante 
uma descida de 30 km na segunda 
etapa. 
Cheguei à capital, Port-au-Prince, 
alguns dias antes da prova para 
organizar a chegada de 25 bicicletas 
que pusemos num contentor em Miami 

com a ajuda da malta da Mack Cycles, 
para distribuir a algumas crianças que 
precisavam de um meio de transporte 
para ir para a escola. 
Com a  ajuda do Leogane Cycling Club, 
organizámos a montagem das bicicletas 
e identificámos 20 crianças que tinham 
de andar a pé longas distâncias para ir 
para a escola. As outras cinco bicicletas 
foram colocadas à disposição do clube 
para cativarem mais pessoas e criar 
oportunidades para quem não tem 

bicicleta. Alguns dos participantes 
na prova juntaram-se a mim quando 
entreguei as bicicletas na escola local, 
enquanto outros se preparavam e foram 
à conferência de imprensa oficial. 
Os organizadores do MTB Ayiti até 
trouxeram mais 12 bicicletas, que 
estavam a ser utilizadas pelos riders 
haitianos e que no futuro iriam ser 
convertidas em bicicletas de aluguer 
para se iniciar um negócio de passeios 
de bicicleta. 
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O atleta americano David Wilcox 
estava presente para dar formação a 
alguns mecânicos e distribuir 7000 
dólares em ferramentas. 
Depois de conhecer os ministros 
haitianos do Turismo e do Desporto, 
começámos a primeira etapa bem cedo, 
no local onde antes se situava o Palácio 
Presidencial, que foi completamente 
destruído pelo terremoto e 
cujos escombros só foram muito 
recentemente removidos. 
Com escolta policial, pedalámos através 
da cidade, mesmo antes de o trânsito 
da hora de ponta se tornar demasiado 
louco. A subida começou logo ali e só 
acabou 1000 metros acima e duas horas 
depois, com uma bela vista sobre a 
cidade. Todos os 26 participantes foram 
então transportados de carro nos 16 km 
seguintes, para evitar uma movimentada 
e perigosa estrada de montanha, antes 
de recomeçarem a segunda e mais dura 
etapa do dia. 
Tínhamos mais 1300 metros de subida, 
incluindo quase duas horas a empurrar 
e carregar a bicicleta por encostas 
inclinadas e pedregosas.
A estrada de terra batida era irregular 
e tinha algumas rampas íngremes, mas 
felizmente havia algumas descidas, onde 
pude ganhar algum tempo e dar algum 
descanso às pernas e pulmões. A vista 

era magnífica, com várias montanhas 
acima dos 2800 metros. O pelotão 
distendeu-se depressa. Eu demorei 
5h47, enquanto a vencedora, Sonya 
Looney, cumpriu o percurso em menos 
de 4h. Fiquei feliz por ter sobrevivido e 
tenho de admitir que me diverti com os 
desafios e com o traçado da prova. 
Foi bom parar para tirar algumas 
fotografias ou falar com a equipa da 
organização ou com os locais, usando 
algumas expressões de crioulo haitiano 
que tinha aprendido. 
Quando pedalámos por montanhas 
mais altas, o clima tornou-se mais 
fresco e fomos recompensados com um 
par de quilómetros de singletrack, antes 
de chegarmos ao local de acampamento. 
Mesmo antes de chegar à meta, reparei 
noutro atleta, o Rob, à minha frente. 
Não pude evitar tentar o sprint. Senti-
me como o Jaroslav Kulhavy quando 
bateu o Nino Schurter nos Jogos 
Olímpicos. 
As dormidas eram em tendas e os 
locais cozinharam-nos uma refeição 
fantástica. De manhã fizemos uma 
volta de 10 km em singletracks duas 
vezes antes de seguirmos para a 
descida de 30 km numa estrada cheia 
de pedras, para não falar do tráfico 
bizarro, que incluía motas, cabras, 
galinhas e pedestres...

Tinham-me falado de uma secção 
especialmente escolhida para mim 
durante o percurso. Uma parede de 
seis metros, a três metros de altura 
e com queda para um leito de rio 
seco. Enquanto toda a gente teve de 
desmontar e subir pelo rio, eu fui 
desafiado a pedalar no muro com 30 
cm de largura, um desafio que não pude 
recusar, apesar de as consequências 
serem perigosas naquele local remoto. 
Se o café local não me tivesse já 
acordado, esta travessia fá-lo-ia! Pena 
que perdi a câmara GoPro que estava 
montada na traseira da bicicleta e não 
chegámos a ver as filmagens. 
Esta etapa teve algo de Enduro e 
demorou 3h23. A descida pareceu 
interminável e durou quase uma hora de 
pancada... Afinal, o principal era não ter 
um furo. Atravessámos as montanhas 
através de terreno lindíssimo, incluindo 
algumas quintas e florestas tropicais. 
No final, tínhamos duas travessias 
de rio antes do espetacular final na 
praia: um banho no Mar das Caraíbas. 
Depois seguimos para os festejos de 
Carnaval em Jacmel.
Foi uma bela aventura e 
definitivamente um grande evento 
inaugural e uma espetacular 
experiência para todos os 
participantes. 

Em cima, o cartaz que 
promove a iniciativa que 
levou Hans ao Haiti. Ao 
lado, uma passagem digna 
de um perito do Trial



                             

INCRIVELMENTE
RÁPIDA
Nascida através da tecnología Advanced e da suspensão Maestro, a última 
Anthem X Advanced 29er é uma máquina meticulosamente fabricada para um 
rendimento fora do comum. Não, não estamos a enganar ninguém… esta 29er 
está feita para enfrentar as subidas, dominar as pistas e atacar as descidas a 
uma velocidade incrível e com um controle inigualável.
Mais informações em www.giant.es 

Segue-nos em “Las Bicis Giant”S
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e em “Giant Bicycles”


