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Â
O GatÃµes BTT Ã© um grupo de pessoas com a mesma paixÃ£o...o BTT!
Â
Tudo comeÃ§ou Ã¡ uns anos atrÃ¡s, quando um grupo de amigos de GatÃµes comeÃ§ou a apanhar o gosto por este
desporto. ComeÃ§Ã¡mos entÃ£o a juntarmo-nos regularmente ao fim-de-semana para dar-mos umas voltas pelos trilhos
do nosso Concelho, ao fim de pouco tempo decidimos participar em eventos de BTT por esse paÃ-s fora. Com estas
participaÃ§Ãµes veio a necessidade de nos identificarmos, entÃ£o quando fazÃ-amos uma inscriÃ§Ã£o numa prova ou
passeio, comeÃ§Ã¡mos a colocar o nome do grupo como â€œGatÃµes Trilhosâ€•, e ainda andamos a identificarmo-nos assim
durante algum tempo. Depois, em meados de 2006, decidimos que tambÃ©m jÃ¡ era altura de realizarmos um evento
prÃ³prio, pois se tÃ-nhamos o prazer de conhecer trilhos de outras zonas do paÃ-s, porque nÃ£o dar tambÃ©m a
oportunidade aos outros de conhecerem os belos trilhos da nossa zona?
Â
ComeÃ§Ã¡mos entÃ£o a reunirmo-nos regularmente a fim de organizarmos o nosso evento e oficializarmo-nos como um
grupo de BTT, foi nessa altura que surgiu o nome que temos hoje, â€œGatÃµes BTTâ€• e o jÃ¡ nosso prestigiado evento anual
â€œRaid BTT de GatÃµes, A Colheita do Arrozâ€•, com o nosso mÃ-tico Arroz Doceâ€¦
Â
De 2006 para cÃ¡ o grupo GatÃµes BTT cresceu, evoluiu e jÃ¡ Ã© considerado uma referÃªncia do BTT no Concelho de
Montemor-o-Velho, assim como na zona Centro e tambÃ©m jÃ¡ muita gente nos reconhece por esse PaÃ-s foraâ€¦ tanto a
nÃ-vel organizativo, como desportivo.
Â
Dos 4 ou 5 elementos inicias com que comeÃ§Ã¡mos, passÃ¡mos a 21 elementos que formam a nossa actual equipa.
Â
O nosso objectivo passa por continuarmos praticar este desporto/hobby que tanto gostamos, em grupo e de forma
saudÃ¡vel, fazendo amigos novos e convivendo com os que jÃ¡ temos.

Normalmente aos fins-de-semana fazemo-nos representar nos eventos de BTT mais prÃ³ximos da nossa zona, mas
quando tal nÃ£o acontece costumamos dar umas voltas pelos trilhos do nosso â€œquintalâ€•, por isso, se nos quiserem
acompanhar podem contactar-nos para geral@gatoesbtt.com, Este endereÃ§o de e-mail estÃ¡ protegido contra spam
bots, pelo que o JavaScript terÃ¡ de estar activado para que possa visuali
teremos muito gosto em ter a vossa companhia!
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