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Esperamos que tenham feito boa compra de bicicleta no fecho de 2017, que estejam a ter umas 

Boas Entradas em 2018 e, aproveitando o clima frio que nesta época nos acompanha nas voltas, 

vamos falar do equipamento a usar. 

 

Como introdução, digamos que podem poupar algum dinheiro em muitos produtos, mas o que 

nunca devemos relevar é a segurança, o que nos leva diretamente ao / aos / à / às … 

 

… Capacete - Comprar sempre este equipamento em loja, ter em conta a modalidade que 

vamos praticar para escolher a configuração do mesmo e olhar para a gama média/alta.  

 

Muitos acidentes acabam da pior maneira porque viram um capacete praticamente igual ao de 

marca, muito mais barato e optaram pela compra. ESQUEÇAM! 

 

Esqueçam também o seu uso com as fitas desapertadas, porque em caso de queda muito 

facilmente nos sai da cabeça e de nada nos vai ajudar. 

 

… Roupa interior – Devem adquirir camisa interior sem mangas e outra com manga comprida, 

térmica, em tecido respirável.  

 

… Casaco – Andar á chuva (ligeira) parece à primeira vista um problema, mas não o é.  

 

Experimentem! Devemos escolher o casaco mediante a nossa resistência ao frio, mas ter em 

atenção que possua alguma impermeabilidade, pois, mesmo que não gostem, depois de 

sairmos o tempo muda e não nos dá tempo de chegar a casa sem apanharmos alguma chuva.  
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… Calça ou calção – Também aqui não nos devemos retrair nos gastos! 

 

O ponto mais importante será a qualidade da carneira que as calças/calções possuem, pois para 

além de nos ajudar, além do selim e quando aplicável, na proteção da próstata, ajuda 

sobremaneira no conforto nas nossas voltas.  

 

Saibam que as carneiras possuem propriedades antibacterianas e antiestáticas, por isso não 

podem ser lavadas com produtos amaciadores (soflan, sof, …) com que passamos alguma da 

nossa roupa usual e estando a carneira em contacto direto com a nossa pele é sujeita à nossa 

transpiração, protegendo-nos de possíveis fungos. 

 

Quanto à opção calça ou calção, deve ser do critério de cada um, mas optem sempre por 

comprar com alças. Para quem tiver a possibilidade de comprar calça e calção, excelente, senão 

podem optar pelo calção e para os dias mais frios adquirir pernitos, que possuem uma banda 

antiderrapante que fica por baixo do calção e fecho junto ao tornozelo. São baratos, 

substituem na perfeição a calça e podem tirá-los a meio da volta, caso o tempo aqueça. 

 

… Sapato – Aquando da aquisição de sapatos, devem ter em conta que será neles que vamos 

colocar a nossa força muscular para imprimir velocidade à bicicleta, o mesmo será dizer que 

devemos analisar bem a compra a realizar. 

 

Se podermos comprar sapatos de inverno e de verão será ótimo, mas podemos sempre optar 

por comprar um bom sapato e, nos dias mais frios ou de chuva, colocar proteções que nos vão 

permitir ter sempre os pés quentes e secos. 

 

Devem comprar sapato num número acima do que calçam no dia-a-dia e decidir se compram 

com encaixe ou se vão usar plataforma. 
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Quando se fala em sapatos de encaixe, muitos atletas temem a prisão do sapato ao pedal, pois 

transmite limitação de movimento, logo passível de queda. É verdade que temos de cair uma 

ou duas vezes até nos habituarmos, mas essas quedas serão SEMPRE praticamente parados.  

 

Adquiram pedais com possibilidade de ajuste de tensão e se andarem inicialmente com eles 

praticamente soltos, vão conseguir tirar o sapato com facilidade. 

 

É a melhor opção pelo conforto, segurança, maneabilidade e ajuda na pedalada, sendo que na 

competição não existem atletas com outro tipo de sapato por alguma razão... 

 

Importante acrescentar que os sapatos de topo possuem sola bastante rija (normalmente em 

carbono) e esse é o ponto a ter em conta para quem pedala com sapatos desportivos, afim de 

não provocar dores na planta dos pés ou mesmo dormência. 

 

… Luvas – Devem adquirir luvas com proteção na palma da mão para se tornar mais 

confortável na pega do guiador. Podem também trocar logo na compra da bicicleta por punhos 

de espuma. 

 

Nesta altura do ano aconselho impermeáveis. Se chover, as mãos agradecem… 

 

… Óculos – O uso de óculos torna-se importante por varias razões, entre as quais a proteção ao 

pó, a pedras, a insetos, ao vento fresco, ao sol,…  

 

A qualidade de compra fica ao vosso critério, deixamos no entanto o aviso de que os devem 

colocar por fora dos apertos do capacete, pois em caso de queda/acidente saltam com 

facilidade e não se quebram na cara, podendo provocar lesão grave.  

 

Nota Final: Toda a roupa deve ficar justa ao corpo, para não criar atrito ao vento!!! 

 

Olhe pela sua saúde. Pratique desporto!  


