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CICLISMO
| Carlos Costinha Sousa | 

O 30.º Grande Prémio do Minho
em Ciclismo sai para a estrada
amanhã e prolonga-se até ao
próximo domingo (8 de Julho)
teendo, na última etapa, início e
chegada em Vieira do Minho.

Assim, no domingo o pelotão
dos ciclistas parte de Vieira do
Minho às 13 horas, estando pre-
vista a sua chegada por volta das
15.20 horas, ao fim da qual se
vai realizar a habitual cerimónia
de entrega dos troféus no pódio
localizado em frente aos paços
do concelho.

A prova é apadrinhada pelos
ciclistas profissionais minhotos
Tiago Machado, José Mendes,
José Gonçalves e Domingos
Gonçalves e destinada ao esca-
lão de juniores, com organização
da Associação de Ciclismo do
Minho, em colaboração com a
Federação Portuguesa de Ciclis-
mo. O 30.º Grande Prémio do
Minho será disputado por um
pelotão de pouco mais de duas
centenas de ciclistas em repre-
sentação das principais forma-
ções portuguesas e espanholas.

Para além de Vieira do Minho,
a competição passa também por
Guimarães, onde começa, se-
guindo para Melgaço antes de
chegar a terras vieirenses.

A passagem por Vieira do Mi-
nho desta 30.ª edição do Grande
Prémio do Minho em Ciclismo,
que conta com o apoio da câma-

ra municipal local, constitui um
momento ímpar no que diz res-
peito à divulgação das paisa-
gens, da gastronomia e dos equi-
pamentos do concelho.

Este enorme evento que é o
Grande Prémio do Minho, cuja
primeira edição remonta a o ano
de 1977, é o ponto alto de suces-
sivas épocas desportivas levadas
às estradas da região pela Asso-
ciação de Ciclismo do Minho
(ACM), sendo uma competição
promovida sob a égide e com a
cooperação da UVP - Federação
Portuguesa de Ciclismo.

Tudo a postos para a 30.ª edição
do Grande Prémio do Minho
PELOTÃO está pronto para arrancar de Guimarães rumo a Vieira do Minho, em três etapas que com-
põem mais uma edição da maior competição de ciclismo do escalão de juniores na região.

DR

Vieira do Minho volta a receber o encerramento de mais uma edição do Grande Prémio do Minho

Três etapas
De Guimarães
a Vieira do Minho em
278 km de adrenalina
Com o arranque da competição
no Centro de Ciclismo do Minho
– Guimarães (Souto Santa Ma-
ria), a primeira etapa do 30.º
Grande Prémio do Minho termi-
nará na União de Freguesias de
Oliveira, São Paio e São Sebastião
(Guimarães), junto à sede da As-
sociação de Ciclismo do Minho.
Na extensão de 97 quilómetros
estão integradas uma contagem
de montanha de terceira catego-
ria e quatro metas volantes.
Depois de uma primeira etapa
mais propícia para roladores, o
pelotão rumará até Melgaço para
enfrentar um trajecto delineado
no “destino de natureza mais ra-
dical de Portugal” que terminará
em Castro Laboreiro.
A segunda etapa, considerada a
mais dura da prova, integra duas
contagens de montanha em São
Gregório e em Castro Laboreiro,
coincidente com a meta final. As
metas volantes estarão instala-
das em Prado e em Alvaredo.
Vieira do Minho, ao acolher a
partida e chegada da última eta-
pa será o concelho que consagra-
rá o vencedor da 30.ª edição do
Grande Prémio do Minho.
A avenida Barjona de Freitas será
o local de partida e de chegada
da terceira e última etapa desta
prova que terá a extensão de
89,4 kms. Na derradeira etapa
estarão em disputa uma meta
volante à passagem pela meta e
uma contagem de montanha na
Serradela.
Durante os 277, 7 quilómetros
das três etapas estarão em dis-
puta diversas contagens de mon-
tanha e metas volantes, assim
como as classificações gerais in-
dividual por tempos.

§percursos

Cinco em prova
Camisola Amarela - Classificação
geral individual;
Camisola Verde - Classificação geral
por pontos;
Camisola Azul - Classificação geral
da montanha;
Camisola Laranja - Melhor Júnior
1.º Ano;
Camisola Branca - Melhor Atleta
ACM.

Números
Para esta 30.ª edição do Grande
Prémio do Minho estão pré-inscri-
tos um total de 237 atletas, dividi-
dos pelas 24 equipas que vão parti-
cipar na competição, num pelotão
em que militam muitos outros
apoiantes entre directores, mecâni-
cos e outros assistentes.
A nível de altitude máxima do per-
curso fixa-se nos 925 metros.

§curiosidades

Publicidade
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