
Foi há um ano mas permanece 
ainda o sabor de uma aventura que 
recomendo a todos aqueles que 
gostam de aventura, downhill e de 
bikes. 
Foi num dia como estes chuvosos 
de inverno, que o meu “ride buddy” 
Miguel Fonseca, já com anos de 
infindáveis aventuras me mostra o 
link de um site com fotos em trilhos 
fantásticos, algures na Costa Rica.  
As imagens mostravam 
o carismático Wade Simmons  
e estava longe de imaginar que 
iria fazer uma viagem destas, não 
só pelo seu elevado custo, mas 
também porque existem sempre, 
nesta fase da vida, factores que te 
impedem de fazer um retiro deste 
género tão distante, para apenas 
curtir descidas.

Pura Vida Diary
A miragem tornou-se realidade um mês mais tarde quando 

após ter participado no concurso Dear Wade Contest 
apadrinhado pela Big Mountain Bike Adventures/ridebig.com 
e NSMB.com  sou surpreedido com um filme publicado nesse 
site com o próprio Wade Simmons. Sim, o lendário freerider 
da Rocky Mountain presente nos pricipais filmes e eventos 
de freeride. Após o sorteio, num capacete integral, saca um 
papelito e profere “Pedro, you’re going to Costa Rica buddy!”. 
Meu deus... vou para a Costa Rica andar de bike com o Wade 
Simmons!
Passagem de avião comprada e pouco mais tinha de me 
preocupar visto que o prémio incluia ter uma Rocky Moutain 
Flatline á minha disposição, um Bell integral (a quem devo  ter  
ainda os dentes todos), uma mochila Dakine e equipamento 
completo da Sombrio, e claro, 9 dias na “Pura Vida”, uma 
expressão da Costa Rica que assenta na perfeição. 

Dia 1 - A chegada antecipada
Depois de 20 horas em aviões finalmente aterro á noite na 
capital San José, temperatura normal uma chuva tipo spray 
caracteristica local, apanho um taxi para o Hotel La Condessa 
algures nas montanhas na periferia da cidade. O Miguel já 
tinha chegado e estava afundado nas almofadas, procurando 
esquecer o facto da sua M6 novinha não ter chegado, ele tinha 
comprado este “pacote” de aventura e como tal teria de trazer 
a sua própria bicicleta. Começo a perceber o stress a que fui 
poupado... 

Dia 2 - Hotel meeting
Depois de umas boas horas a dormir e comer um “Gallo 
Pinto”, pequeno almoço tipico á base de feijões e arroz com 
ovos mexidos, dirigimo-nos para entrada do hotel; logo 
reconhecemos o formato das caixas de cartão no tejadillho 
de uma carrinha conduzida pelo sempre bem disposto Nene, 
“tico” de gema (corresponde ao nosso “tuga”), tatuagem com 
o brasão nacional... tinha ido buscar o Lon e o Ryan, riders de 
whistler ao aeroporto, ele vai ser o nosso driver de serviço nos 
próximos dias. Fizemos um raid a pé, exclusivo para os tugas 
pela cidade de San José com o tal Nene e namorada Lucrecia. 
Admirados com o nosso portinhol criámos, desde logo, empatia 
com eles. À noite, no bar do “La condessa” conhecemos 
todos os outros participantes nesta aventura, e lá estava quem 
mais ansiávamos conhecer: Wade Simmons. Quando nos 
viu aproximar, saudou-nos imediatamente com uma Imperial 
na mão, rodeado pelo resto do grupo que também se foi 
apresentando um a um, até chegar ao nosso guia local, Paulo 
Valle, ex campeão nacional de DH e XC. Éramos 12, unidos 
pela mesma paixão e oriundos de sítios diferentes do globo, 
3 canadianos, 4 americanos, 1 sueco, 1 inglês , 2 portugueses 
. O grupo prometia... e a bike do Miguel entretanto chegara ao 
hotel... Ele desaparece... 
e ali fico eu com os gringos todos a fazer brindes de Guaro que 
diziam piadas em inglês que me escapavam... 





Dia 3 - Primeira descida
Pela manhã e enquanto se ia carrengando as duas vans 
com o equipamento e se acabava de montar as bikes foi-
nos apresentado o nosso mecânico oficial, o Bob Gregorio, 
um americano que tinha vindo há um anos de Durango na 
Califórnia para a Costa Rica de bicicleta, e que tinha sido 
nada mais nada menos  mecânico pessoal de John Tomac.  
Conhece pessoalmente todos os envolvidos na história deste 
desporto, conheceu Portugal no único campeonato do mundo 
feito no Jamor em 97. Entretanto  Wade aparece com a minha 
Rocky Mountain Flatline 3. Pediu desculpa por não ser o 
modelo p´rá foto da prache. Fomos para os sponsors,  prontos 
para arrancar.

Dia 4 - Dia não
Que noite! Andei à guerra com o jantar e ganhou a corvina 
grelhada... nem comi o pequeno almoço e nem suspeitava a 
falta que ia fazer já que hoje era dia de mudar de localidade 
e empurrar a bike a pé numa interminável subida em 
singletrack repleto de troncos caídos e vegetação luxuriante. 
Escolhi mal o dia para adoecer. O Wade incentivava-me, mas 
ter de responder esgotava as minhas forças e tive de mandar 
calar o nossa lenda. Blasfémia. Ao  chegar ao topo começa 
a parte divertida da minha  descida técnica até Santa Maria 
de Dota, a terra do café maravilhoso. Mas, nã..., hoje não 
era o dia. Apenas lutei para não cair e chegar inteiro, estava 
demasiado exauto e sem combustivel. Almoço nem vê-lo e à 
tarde não voltei a repetir a dose com o grupo. Traumatizado 
comecei a ficar em pánico. E  se os próximos dias incluiam 
doses de subidas assim?!... Mas não. 

Dia 5 - A vingança
Pernoitámos em Santa Maria de Dota numas acolhedoras 
casinhas de madeira, apoiadas por um telheiro central, que 
calculo que deram e continuam a dar belas tertúlias de bikers, 
regadas claro , com muita imperial. De manhã sabe bem ao 
paladar e a vista dum pequeno almoço caseiro servido por 
duas belas “ticas” para o delirio dos empoeirados riders. 
Carregadas as 12 bikes no tejadilho ( bom, apertem os cintos...
pois hoje vamos fazer as descidas secretas do nosso guia 
Paulo Valle, aqui já andaram nomes como, Ben Boyco, Thomas 
Vanderham, Dave Watson, por isso deve valer a pena ) lá 
partimos.  O trilho  começa repleto de troncos velhos caídos 
e à partida pensarias que era para desmontar... mas não... 
Estamos com Mr. Simmons e as intruções são para puxar... 
bunny hop , ui !...Ok ! Ao princípio achei um pouco aborrecido 
mas rapidamente o jeito apareceu, tambem o bashring não era 
meu mesmo. Continuava a inclinar com consecutivas curvas 
apertadas. Os troncos tinham acabado mas o terreno solto e 
inclinado pedia às mãos, já há muito, para  travar com dois 
ou 6 dedos. Alguém fure ou caia por favor!! Ufa!... acabou a 
secção... Agora é almoçar no riacho. Repetimos à tarde, e no 
final do dia o regresso ficou marcado pela corrida sem pedal. 
Descemos todos até à vila, pela estrada de terra batida. Isto 
sem pedalar e posso dizer, com orgulho, que fui camisola 
amarela durante a maior parte da descida!.. hum... será que 
sou mesmo downhiller old school tipo Kamikaze??!  Acabámos 
o fim de tarde, na vila,  a saborear o melhor capuchinno que 
alguma vez provei e o Wade claro sempre a interagir com os 
“locals” ...Depois de cinco anos consecutivos parece já ser 
da “casa” onde quer que esteja.



Dia 6 - Sierra de la Muerte
De manhã seguimos com bikes e bagagem nas vans rumo 
a um novo poiso. Dirigimo-nos pelas estradas da Costa Rica 
à velocidade de cruzeiro.  Não sei se era do peso, mas, de 
facto, tive a sensação nestes 9 dias de não ter passado dos 
100km/h. Bom... a verdade é que para descer há que subir...
e bem. Desta feita chegámos aos 3000m. Para chegar 
ao único ponto terrestre em que podes avistar ambos os  
oceanos,  Pacifico e o Atlântico, de cada lado. Foi com algum 
esforço e tracção Simmons que o nosso transporte chegou ao 
topo desta montanha. Tracção Simmons porque foi o único de 
nós a sair para empurrar a carrinha numa zona íngreme e com 
terra solta. Eu ainda tentei mas caíram-me os óculos. Assim 
que pus o pé no chão... lá fui eu a correr para voltar a apanhar 
o comboio que não podia parar... ridículo!... Finalmente 
equipados e depois de uma subida de 500m até ao topo das 
antenas que todos desmontámos, mas que o Paulo, o nosso 
homem guia, com a sua Stab de luxe, subiu como se tratasse 
de uma ultraleve xc bike. Bom é natural este senhor faz todos 
os anos a Mítica prova Ruta del Conquistadores! Como tal 
subir ou descer aquilo,  era normal para ele. 
Esta foi das descidas mais técnicas que alguma vez fiz. Mais 
parecia trial, de pedra em pedra, drop a drop, escolha de linha 
muito aberta e com opçoes múltiplas, que mais parecia um 
sorteio. Fantástico “rockgarden”! Nas primeiras descidas as 
paragens eram constantes, até porque se tinha de esperar que 
o grupo se reuna, à medida que se avança  e se reconhece os 
10km de trilho. As trialeiras acabam e entrámos na floresta, 
sempre em singletrack muito rápido assim que parámos. 
Dá para observar as árvores, fantásticas, cobertas de um 
musgo amarelado lembrando tempos jurássicos. Aqui o 
barulho que facilmente associamos a um insecto a rodear-
nos, pode facilmente ser confundido com um colorido colibri 
com o seu acelerado bater de asas! Então percebemos que 
no fim desta descida se encontra o hotel e reserva natural 
de aves, onde muitos americanos vêem gozar a sua reforma, 
observando aves raras...como nós! Antes do jantar houve 
o momento alto... fim de tarde ... jogámos à bola! Ah,  pois ... 
Gringos vs Costa Riquenhos. Bom devo dizer que não fiquei  
muito excitado com a ideia  quando vi a equipe adversária,  
vestida a rigor de chuteiras e caneleiras... e nós um bando 
de freeriders com o Wade Simmons, como ponta de lança. 
Foi  uma risada.. uma visão bem longe desta,  estaríamos nós 
à espera, e a visão tornou-se um pesadelo á medida que as 
bolas entravam na nossa baliza...



Dia 7 - Estradão day
Este foi um dia em que se baixou o ritmo, até porque 
houve uma mudança de hotel forçada. Uma confusão 
qualquer nas reservas. Então tivemos de sair com as 
tralhas, de manhã, para outro hotel, ali perto, mas a 
mudança foi para um sítio ainda mais paradisíaco, com 
cabanas de madeira espalhadas pelo vale e com o som 
do riacho e das trutas a saltar dos viveiros... 
Senti-me bem. Apenas o Miguel continuava a questionar 
a possibilidade de existirem animais rastejantes, coisa 
que não é do seu agrado,e por acaso até pensei  que 
nestes dias os encontros imediatos com esses seres, 
fossem mais abundantes. Sorte a do  Miguel! Malas para 
cima das camas e... siga... de novo para a van,  onde 
o pessoal já esperava. Sentei-me, á frente,  ao lado do 
Wade e aos comandos do i-pod. já que as vans tinham 
todas ligação para os i-pods do pessoal como tal som 
nunca faltou. Subimos um bom bocado pelas estradas 
que serpenteavam a montanha e voltámos para onde 
já tinhamos estado há uns dias atrás; mas, desta vez 
a ideia era descer a estrada de terra batida para curtir 
apenas o flow da montanha. Sinceramente, já começava 
a acusar algum cansaço e descer ao sabor da inclinação 
sem grande irregularidade pareceu-me perfeito. Bom, 
devemos ter descido uns 20 min sempre por terra batida, 
ladeados por riachos e pastos de vacas malhadas  e 
quase no  final o Miguel resolveu trocar de bike com o 
Wade para ele testar a M6.O teste resultou em furo, coisa 
que nunca tinha acontecido e foi engraçado ver o Wade 

todo atrapalhado com a ideia de ter furado a bike que não era 
dele e o que valeu é que já era o fim da descida . A 100 metros 
tinhamos o almoço à espera mais uma vez. À tarde ainda se 
fez mais uma descida que resultou na minha única  queda 
aparatosa. Não resisti á pressão de ser o primeiro a passar 
uma zona técnica com o Mr Simmons, á espera, com uma 
máquina fotográfica apontada. Roda da frente num calhau e 
lá saí eu a voar direitinho a um calhau de queixos e nunca dei 
tantas graças por estar de capacete integral... Quanto á bike, 
disparou aos saltos pela ravina abaixo e só parou graças a um 
arbusto. À partida, tudo inteiro, apenas o ombro se ressentiu e 
lá fui obrigado a repetir a passagem para retirar o feitiço. 
A noite foi  de despedida de Santa Maria e fomos para o pub 
local mostrar os dotes ao karaoke. Foi demais ...Elvis, Jenifer 
Lopes, enfim ...

Dia 8 - Vulcão
Último dia desta incrível aventura. Hoje o  menu era  subir ao 
Vulcão de Irazú com o objectivo de partir desse ponto. Só 
que o vulcão faz parte do parque natural e é proibibo  andar 
de bicicleta... hum. A ideia era então ter um comportamento 
de turista, apenas interessado na beleza natural da cratera 
e quando os vigilantes virassem as costas, nós puxávamos 
as montadas e seguíamos cume a baixo. Só que o Lon, 
compatriota de Simmons teve outra ideia, e quando se 
apercebeu que tinha cometido um erro, já ele tinha corrido 
cratera abaixo com aquilo que veio ao mundo. Foi muito 
engraçado ver um canadiano a correr nú entre a moto 4 do 
vigilante do parque e ainda me dói a barriga das gargalhadas. 
Mas claro, o passar despercebido acabou ali, e tivemos de 



sair do parque do vulcão para não arranjar mais problemas. 
Então  partimos de um ponto mais abaixo e a descida começou 
com uma subida a pé, 15 ou 20 min a subir. A dada altura 
levantou-se a questão continuar a subir até ao cume a pé para 
fazer o que era previsto se não houvesse “vulcan strip tease” 
ou iniciar naquele ponto a descida. Pairou uma espécie de 
divisão e optou-se pelo mais fácil, e ainda bem pensei eu... 
já que a queda do dia anterior tinha deixado mazelas e as 
forças falhavam-me. Iniciámos então os últimos 12 km destes 
9 dias, e digamos que foi mais uma descida muito “chill out” 
com uma vista fantástica em estradas e caminhos agrícolas, 
basicamente, cujo principal obstáculo foram as vacas no 
caminho ou as cordas que as prendem. No final, o almoço 
desse dia foi oferta do Lon que ficou com a consciência pesada 
de nos ter “estragado” a descida. Regressámos ao Hotel, onde 
ficámos nos  dois primeiros  dias, e  onde estavam as caixas 
das bikes. Nessa noite desmontaram-se as suspensões, as 
rodas, trocaram-se contactos do pessoal, e beberam-se as 
últimas imperiais. 

Dia 9 - Home sweet home
Este era o último pequeno almoço com “Gallo Pinto”, e soube 
desde logo a saudade!   Mas também era bom saber que 
estávamos de volta inteiros. O Nene levou-me pela manhã ao 
Aeroporto de San José. Quanto aos outros tinham horários 
e dias diferentes. O Miguel partiria tambem nessa tarde para 
lisboa, mas o Santindar por exemplo ficaria mais uma semana 
pelas praias a descobrir o surf. O Wade já não via o dia de 
voltar para Wistler, para junto da sua esposa, fruto do recente 
matrimónio. Sim,  porque isto de fazer a vida a andar de bike,  
por esse mundo fora é magnífico, mas tens de te rodear de 
pessoas que compreedam isso...”Pura Vida!”...Costa Rica...


