BECK FEST, mega festival de desportos de natureza, aventura e música, invade as Montanhas Mágicas®
Sexta, 09 Maio 2014 15:20

Está a decorrer, de 24 de abril a 22 de junho de 2014, nos sete municípios das Montanhas
® Mágicas
Arouca
,
Castelo de Paiva
,
Castro Daire
,
Cinfães
,
São Pedro do Sul
,
Sever do Vouga
e
Vale de Cambra
– um mega festival de desportos de natureza, aventura e música - o
BECK FEST – Beck to Nature
.
Promovido pela ADRIMAG , organizado pela Lusorafting e cofinanciado pelo Programa
Operacional Regional do Norte – On.2
, no âmbito do
PROVERE – Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos
, o festival inclui diversas provas desportivas de competição nacional e internacional, atividades
lúdico-desportivas dirigidas ao público em geral, e concertos musicais.

Esta é a primeira edição do BECK FEST – Beck to Nature , um evento que alia Natureza,
desporto e música e que constitui um convite à descoberta dos atrativos naturais e culturais
das serras de Montemuro, Arada e Gralheira –
Montanhas Mágicas
®

, território recentemente classificado pela
Europarc Federation
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como destino turístico sustentável, ao abrigo da
Carta Europeia de Turismo Sustentável
em áreas protegidas.

( Best Of de fotos do BECK FEST )

PROVAS, ATIVIDADES E CONCERTOS JÁ REALIZADOS

Paiva Fest - River all day party all night
Prova de Kayak Extremo
24 a 27 de abril – Arouca
Além da prova de kayak extremo realizada no Rio Paiva, o Paiva Fest proporcionou aos
participantes, descidas turísticas de kayak, demonstrações de freestyle, batismos nas piscinas
de Arouca, entrega de prémios, caminhada para os acompanhantes, prova de vinhos, e muitas
horas de animação e convívio. +_FOTOS do PAIVA FEST {gallery}Noticias/PROVERE/Montan
hasMagicas/BECKFEST-Resumo/01-PaivaFest{/gallery}

Arouca Eurocup - Prova Europeia de Rafting
Competição para Guias de Rafting
25 a 27 de abril – Arouca
Disciplinas: Velocidade, Cabeça a Cabeça e Resistência
Foi a primeira vez que se realizou no rio Paiva (e em Portugal) uma competição integrada no
calendário da Federação Internacional de Rafting. +_FOTOS do AROUCA EUROCUP
{gallery}Noticias/PROVERE/MontanhasMagicas/BECKFEST-Resumo/02-Arouca_EuroCup{/gall
ery}

Open BTT Downhill Cinfães
Prova oficial do circuito nacional de BTT Downhill
25 de abril – Cinfães
A prova realizou-se no circuito da Mata do Ladário e reuniu mais de uma centena de atletas
profissionais e amadores de todo o país. Contou com a presença do Campeão Nacional em
título, Francisco Pardal, e do Top3 da Taça de Portugal de Downhill Vodafone 2014, João Góis.
O diretor da prova, Toni do Carmo, considera que o município de Cinfães e toda a região
envolvente, oferecem “condições fantásticas” para a prática do BTT, nomeadamente a
“elevação, qualidade dos trilhos e caminhos, e a excelente paisagem natural”, condições
essenciais para atrair, às Montanhas Mágicas, atletas de todo o mundo. +_FOTOS do OPEN
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BTT DOWNHILL CINFÃES
{gallery}Noticias/PROVERE/MontanhasMagicas/BECKFEST-Resumo/03-Open_BTT-Downhill_
Cinfaes{/gallery}

Concerto BECK FEST
Concerto musical BECK FEST
26 de abril – Castelo de Paiva
Castelo de Paiva, porta de entrada das Montanhas Mágicas®, imediatamente a sul do rio
Douro, recebeu o primeiro concerto da edição 2014 do BECK FEST – Beck to nature. As
atuações de Boss AC e da dupla de DJ’s P*ta da Loucura preencheram o programa deste
fantástico concerto apresentado por Quimbé, onde marcou presença uma enorme e esfuziante
plateia. +_FOTOS do CONCERTO
{gallery}Noticias/PROVERE/MontanhasMagicas/BECKFEST-Resumo/04-Concerto_CPaiva{/gal
lery}

Descida Turística de Rafting
Descida promocional de rafting dirigida ao público em geral
27 de abril – Arouca
Atividade promocional de rafting que decorreu no rio Paiva, ao longo do troço Espiunca –
Travanca. Esta atividade, que decorreu em ambiente de grande animação e descontração,
proporcionou ao público a oportunidade de usufruir de uma das atividades desportivas mais
apelativas das Montanhas Mágicas – o rafting. +_FOTOS da DESCIDA TURISTICA DE
RAFTING
{gallery}Noticias/PROVERE/MontanhasMagicas/BECKFEST-Resumo/05-Descida_Turistica_de
_Rafting{/gallery}

Vouga Race
Prova de canoagem
27 de abril - Sever do Vouga
Evento realizado no curso do rio Vouga, entre Pessegueiro do Vouga e a Praia Grande, num
total de 5000 metros. Desenvolveu-se em duas vertentes, uma competitiva e outra turística. O
contacto com a natureza, o espírito competitivo e o convívio pautaram este evento no qual
participou um elevado número de profissionais e amantes da modalidade. +_FOTOS do
VOUGA RACE
{gallery}Noticias/PROVERE/MontanhasMagicas/BECKFEST-Resumo/06-Vouga Race{/gallery}

Trail de Arouca
12º Trail de Arouca – Senhora da Mó
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27 de abril – Arouca

13 Quilómetros de trilhos de montanha e caminhos florestais no vale de Moldes e Monte da
Senhora da Mó foram percorridos por 300 atletas em competição e 60 participantes na
caminhada. Uma grande prova integrada no Circuito Nacional de Montanha 2014. +_FOTOS
do TRAIL DE AROUCA
{gallery}Noticias/PROVERE/MontanhasMagicas/BECKFEST-Resumo/07-Trail_de_Arouca{/gall
ery}

Blocmaster 2014
3 de maio – S. Pedro do Sul

O BLOCMASTER 2014 é uma competição de Escalada na vertente de Boulder. Realizou-se no
Largo de Camões, junto à Câmara Municipal de S. Pedro do Sul e contou com a presença de
alguns dos mais conceituados atletas desta modalidade desportiva: Edu Marin (Catalunha,
Espanha); André Neres (Portugal); Irati Anda (Euskal Herri); Ãna Marisa (Portugal); Leo Faria
(Portugal); Novato Marin (Catalunha, Espanha), entre outros. +_FOTOS do BLOCMASTER
2014
{gallery}Noticias/PROVERE/MontanhasMagicas/BECKFEST-Resumo/08-Blocmaster_2014{/gal
lery}

Passeio VIP BECK FEST
3 de maio – Montanhas Mágicas®
Os atores Marco Delgado e Sofia Ribeiro , e os modelos irmãos Guedes , participaram no B
ECK FEST
e aproveitaram a oportunidade para visitar as
Montanhas Mágicas
®

.
O passeio teve início em Cinfães onde pernoitaram e fizeram uma visita à Loja Interativa de
Turismo. Seguiram depois para Arouca, onde experimentaram uma fantástica descida de
rafting, no Rio Paiva, ao longo do troço Vau-Espiunca. Ainda em Arouca tiveram oportunidade
de experimentar o sabor da magnífica vitela Arouquesa assada no forno. Daqui seguiram para
Vale de Cambra onde marcaram presença no jantar BECK FEST , com representantes da AD
RIMAG
, dos 7 municípios das
Montanhas Mágicas
®
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e da
Lusorafting
, e de onde seguiram para o mega concerto dos
The Gift
e
Berg
, no Parque da Cidade de Vale de Cambra.
+_FOTOS do PASSEIO VIP BECK FEST
{gallery}Noticias/PROVERE/MontanhasMagicas/BECKFEST-Resumo/09-Passeio_VIP-BECKF
EST{/gallery}

Concerto BECK FEST
Concerto musical BECK FEST
3 de maio – Vale de Cambra
Milhares de pessoas vibraram com o concerto de Berg e dos The Gift, no palco do BECK FEST
– Beck to nature, no Parque da Cidade de Vale de Cambra. Teófilo Sonnemberg – Berg cantou
alguns dos temas que o levaram à vitória no Fator-X Portugal, embalando em tons de soul os
milhares de pessoas que assistiram ao concerto. Os The Gift iniciaram no BECK FEST – Beck
to Nature, o Tour 2014, proporcionando à grande assistência, momentos memoráveis. A festa
prolongou-se até de madrugada com as duplas de DJ’s Funkyou2 e 2gether. +_FOTOS do
concerto do BERG
|
+_FOTOS do concerto dos THE GIFT
|
+_FOTOS do CONCERTO BECK FEST
{gallery}Noticias/PROVERE/MontanhasMagicas/BECKFEST-Resumo/10-Concerto_VCambra{/
gallery}

Triatlo de Castelo de Paiva
4 de maio – Castelo de Paiva
Integraram o Triatlo de Castelo de Paiva, as provas de Aquabike e Aquatlo, envolvendo a
participação de mais de 400 atletas.
O Vale do Douro e a histórica Capela de S. Domingos da Serra, foram o cenário de uma das
mais duras provas do programa do BECK FEST - Beck to Nature .
O "IV Aquabike de Raiva" é uma prova que conta para o campeonato nacional da modalidade e
foi ganha, em absolutos, por Pedro Laginha Palma, do OLI-Clube dos Galitos, seguido de Gil
Maia e Tiago Maia, do Sport Lisboa e Benfica, nos segundo e terceiro lugar.

A prova de Aquatlo realizou-se em Pedorido, na margem esquerda do Rio Douro. O Clube de
Natação de Torres Novas dominou a prova conseguindo os três lugares do pódio em absolutos
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masculinos. André Cruz, Ricardo Margarido e Pedro Serra foram os grandes vencedores desta
edição integrada no programa do BECK FEST – Beck to nature. Na categoria de absolutos
femininos a vitória foi alcançada por Ana Filipa Ferreira, seguida de Joana Martins e Maria
Manuel Sequeira, todas participando como individuais. +_FOTOS do IV AQUABIKE DA
RAIVA
| +_FOTOS do AQUATLO
{gallery}Noticias/PROVERE/MontanhasMagicas/BECKFEST-Resumo/11-Triatlo-CPaiva{/galler
y}

II Mini-maratona e Caminhada em família
4 de maio – Vale de Cambra

O Parque da Cidade de Vale de Cambra recebeu no dia 4 de maio a II Mini-Maratona Cidade
de Vale de Cambra e a Caminhada em Família. Foram mais de 1000 pessoas a participar nos
10km de mini-maratona e nos 5 km de caminhada em família, transformando este evento numa
grandiosa jornada de desporto e lazer. +_FOTOS da MINI-MARATONA E CAMINHADA
{gallery}Noticias/PROVERE/MontanhasMagicas/BECKFEST-Resumo/12-Minimaratona_e_Cam
inhada{/gallery}

PROVAS A REALIZAR

XPD RACE
Evento Internacional de Corridas de Aventura
22 a 24 de maio – todos os municípios das Montanhas Mágicas ®
O Portugal XPD Race é um evento internacional de Corridas de Aventura (CA) organizado pela
Associação Portuguesa de Corridas de Aventura (APCA). É a maior prova desportiva do BECK
FEST – Beck to nature, no que diz respeito à área geográfica que envolve e à logística que
exige.
A edição de 2014 do Portugal XPD Race faz parte da Liga Europeia de Corridas de Aventura
(ARES) e as equipas mistas que participarem na competição principal receberão pontos para o
Ranking europeu, atribuídos de acordo com a Matriz da ARES. O vencedor da Liga Europeia
de cada ano recebe uma inscrição gratuita para o Campeonato Europeu de Corridas de
Aventura.
A região dos maciços montanhosos de Montemuro e Gralheira prepara-se para acolher as
melhores equipas mundiais de corridas de aventura, permitindo explorar em pleno as vastas
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potencialidades dos 7 concelhos que compõem as Montanhas Mágicas.
Esta será uma oportunidade de ver as melhores equipas nacionais a competir na alta roda do
Desporto Aventura, demonstrando o grande conhecimento e experiência que possuem do
território nacional. O Portugal XPD Race pretende demonstrar a capacidade de acolhimento e
de organização deste tipo de eventos desportivos internacionais e o extraordinário potencial da
região para o Desporto Aventura.
A edição de 2014 do XPD vai ter o seguinte modelo:
Datas: 21 a 25 de Maio de 2014
Partida em Cinfães a 22 de Maio e chegada prevista a 24 de Maio em Vale de Cambra.
Distância total estimada: 300 – 400 km
Duração/Formato: 3 dias (aproximadamente 52h para a realização da prova)/Non-Stop (classes
ARES e Aventura) e com pausas para descanso (classes Promoção e Corporate).
Tipo de Prova: Competição Mista AR European Series (para equipas mistas com todos os
elementos sempre em prova) e escalões Aventura, Promoção e Corporate que permitem a
permuta dos elementos em prova.
Veículo de assistência: obrigatório para todas as equipas.
+ Info: www.portugalxpdrace.com
Encontro Nacional de Canyoning
21 e 22 de junho – Sever do Vouga
O canyoning é um desporto que consiste na exploração progressiva de um rio, transpondo os
obstáculos verticais e anfíbios, através de diversas técnicas e equipamentos. A emoção e a
adrenalina constituem a maior atração para os praticantes que se apaixonam pela exploração
de canyons. Aquando do avanço progressivo do rio os praticantes vão sendo surpreendidos
por situações novas e inesperadas. Ao contrário do que alguns pensam o canyoning é um
desporto extremamente seguro que utiliza equipamentos de alta tecnologia e desempenho. O
facto de se estar em contacto permanente com a natureza consegue transmitir ao praticante do
desporto uma sensação inexplicável de liberdade e harmonia.
O território das Montanhas Mágicas® possui inúmeros rios de montanha com características
excecionais para a prática deste desporto de aventura, como o rio de Frades, o rio Cabrum, o
rio Teixeira e o rio Lordelo, pelo que vai acolher, a 21 e 22 de junho, o Encontro Nacional de
Canyoning, em Sever do Vouga.
RESISTÊNCIA DO PAIVA
Prova de Resistência BTT
22 de junho – Castro Daire
A prova de resistência de BTT, denominada “RESISTÊNCIA DO PAIVA” realizar-se-á na
manhã do dia 22 de Junho, integrando o programa do BECK FEST – Beck to nature. Será a 1ª
edição desta prova a qual se pretende que ganhe raízes e se torne numa referência desta
modalidade a curto/médio prazo.
A RESISTÊNCIA, tal como o nome indica, será uma prova onde os atletas percorrerão um
circuito fechado com cerca de 6Km (percorrendo todas as artérias da vila de Castro Daire)
durante 3 horas. O vencedor será o atleta que percorrer a maior distância durante este período
de tempo.
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Saiba mais em:
www.beckfest.com
https://www.facebook.com/beckfest
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