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BTT: Race Nature esgota hotelaria em Freixo de Espada à Cinta 
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A segunda etapa do Troféu Race Nature começa manhã (sexta-feira) em Freixo de Espada à Cinta e termina no domingo. 

São 200 os betetistas inscritos oriundos de vários pontos do país e também da vizinha Espanha.   

O Race Nature é um evento desportivo de lazer e competição que alia a natureza, à ecologia e ao fairplay. 

Nuno Ferreira, presidente do município, diz tratar-se de uma iniciativa que tem impacto na economia e no turismo de Freixo de 
Espada à Cintra. A hotelaria está com lotação esgotada. “É uma vitória para o município de Freixo de Espada à Cinta receber este 
evento. É com enorme orgulho que acolhemos este evento. O Race Nature dá um grande impulso à economia local, uma vez que a 
restauração e a hotelaria estão esgotadas. Freixo de Espada à Cinta tem capacidade para 250 camas e estão todas esgotadas. A 
organização teve que recorrer a casas em aldeias do concelho em concelhos limítrofes”, destacou. 

A aposta no desporto natureza e no turismo faz parte da estratégia da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta para promover 
o concelho. “Freixo de Espada à Cinta tem, neste momento, uma política que assenta em dois pilares, agricultura e turismo. Na parte 
do turismo queremos promover aquilo que melhor temos, como as nossas paisagens e os nossos produtos endógenos. Queremos 
afirmar Freixo a nível nacional como um patamar de excelência para desportos desta natureza. Este evento é um cartão de visita”.   

O Troféu Race Nature começa amanhã com um prólogo de 4 km, às 19h00, e tem duas etapas marcadas para sábado, de 80 km, e 
domingo, de 70 km. A prova realiza-se com orientação GPS, podendo ser realizada individualmente ou em dupla. 

 


