






































rolÊ Neste
mês na 
história...

você
sabia?

O ciclista português 
José Maria Nicolau 
encerrava sua 
carreira. Ele é 
considerado o maior 
corredor da história 
do ciclismo do Benfica 
e foi decisivo para 
a consolidação do 
emblema do clube. 

Nasce Lance 
Armstrong, ex-ciclista 
norte-americano 
que ficou famoso 
por vencer o Tour de 
France sete vezes 
consecutivas (1999 a 
2005). Em 2012, porém, 
a União Ciclística 
Internacional o baniu 
do ciclismo competitivo 
em razão do uso de 
doping, e ele perdeu 
todos os títulos obtidos 
depois de 1998.

A triatleta profissional 
brasileira Fernanda 
Clemente Schiliró 
morreu atropelada às 
margens da Rodovia 
Castelo Branco 
enquanto treinava 
ciclismo para o 
Ironman Havaí.

Um dos itens 
do emblema 
do Benfica 
(Sport Lisboa 
e Benfica) é 
uma roda de 
bicicleta, que 
representa 
o ciclismo 
como uma 
das primeiras 
modalidades 
do clube.
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Beto Fontes é um street photographer de Juiz de Fora – MG, e 
dentre outros ensaios fotográficos, tem um sobre as magrelas. 
Com este ensaio, foi premiado no Edital Nacional do JF Foto 16, 
evento promovido pela prefeitura da cidade mineira através 
da Funalfa. Segundo o fotógrafo, as bicicletas são charmosas, 
fotogênicas e incrivelmente poéticas: “observando as magrelas 
nas ruas, sempre imagino quantas histórias e aventuras há por 
trás de cada uma delas. Quem é o dono? Por onde já pedalou? 
Quantas belezas já contemplou? Enfim, quanta história tem para 
nos contar...”.

“Busquei retratar diferentes tipos de bicicletas, carinhosamente 
chamadas de magrelas, em várias cidades italianas (Floren-
ça, Pádua, Siena etc) e também algumas em Paraty – RJ, em 
situações cotidianas, realçando a importância das mesmas 
para a locomoção urbana, tendo em vista que as magrelas são 
um meio de transporte ecologicamente correto, devido à baixa 
emissão de carbono, pois reduzem a poluição ambiental e 
sonora e trazem inúmeros benefícios físicos, mentais e emocio-
nais para seus usuários. Vivemos tempos de intenso tráfego de 
veículos e muita poluição, o que demanda soluções 
urgentes para este problema. E, como realço na 
minha exposição, as magrelas podem transformar 
o mundo. Pretendo divulgar minha exposição para 
outras galerias de arte do Brasil”, diz Beto.

Exposicão 
Belas Magrelas
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Confira mais fotos da exposição no link 
www.revistabicicleta.com.br/rb/c57
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Demais tempos disponíveis em fgc.com.br



 






























































