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Sugestão de apresentação. Campanha válida de 1 de Junho a 31 de Agosto,
salvo rutura de stock ou erro tipográfico.
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Guimarães recebe hoje
o arranque do GP Minho
GRANDE PRÉMIO começa hoje em Guimarães, depois da inauguração
da segunda fase do Centro de Ciclismo, e promete grande espectáculo.
CICLISMO

| Carlos Costinha Sousa |

Com o arranque, hoje, da competição no Centro de Ciclismo
do Minho, em Guimarães (Souto
Sta. Maria), a primeira etapa do
30.º Grande Prémio do Minho
termina na União de Freguesias
de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião, junto à sede da Associação
de Ciclismo do Minho.
Depois de uma primeira etapa
propícia para roladores, o pelotão rumar até Melgaço, o município mais a Norte de Portugal,
para enfrentar um trajecto delineado no “destino de natureza
mais radical de Portugal” que
termina em Castro Laboreiro.
Vieira do Minho, terra de encantos, ao acolher a partida e
chegada da última etapa será o
concelho que consagrará o vencedor da 30.ª edição do Grande
Prémio do Minho.
Durante os 277, 7 quilómetros
das três etapas estarão em disputa diversas contagens de montanha e metas volantes, assim como as classificações gerais individual por tempos (Camisola
Amarela: CJR - Cândido José
Rodrigues, SA), por pontos (Camisola Verde: Controlsafe), da
Montanha (Camisola Azul: Arrecadações da Quintã), do melhor júnior de primeiro (Camisola Laranja: Cision), do melhor
atleta da Associação de Ciclismo
do Minho (Camisola Branca:
Universidade do Minho) e por
Publicidade

José Luís Ribeiro (pres. ACMinho)

“GP Ciclismo do Minho
é importante
património da região”
“O Grande Prémio do Ciclismo, também
conhecido como Volta ao Minho, é um importante património da região minhota que,
entre outros factores, traduz um notável meio de
promoção do desporto e de divulgação da região do Minho, das suas localidades, marcas, produtos e serviços. Em 2017, esta prova icónica da Associação de Ciclismo do Minho foi reposicionada e assumiu um modelo
organizativo mais adequado à realidade da ACM, dos seus clubes e atletas. Aos ser promovido para o escalão de juniores pretende-se estimular a
prática desportiva e criar uma oportunidade para os jovens ciclistas, formados no |ambito do ciclsimo regional, poderem participar num evneto
desportivo de prestígio e trilhar o caminho do seu futuro.”
“A Volta ao Minho regressa à estrada no dia em que é inaugurada, em
Souto Santa Maria (Guimarães), a segunda fase do Centro de Ciclismo do
Minho, um projecto que enriquecerá o património desportivo nacional e
pretende ser uma infraestrutura de topo, preparada para várias valências.
O Centro de Ciclismo do Minho integra um circuito permanente de BTT
Cross Country Olímpico, com trajectos de diversas dificuldades, procurando corresponder às diferentes faixas etárias dos praticantes e às suas características, nível de desenvolvimento técnico e físico e motivações.”

Delmino Pereira (pres. FPCiclismo)

“Esta corrida faz todo
o sentido realizar-se
nesta região”
DR

30.º Grande Prémio do Minho sai hoje para a estrada em Guimarães

equipas.
O 30.º Grande Prémio do Minho é apadrinhado por ciclistas
profissionais como o famalicense Tiago Machado (Katusha), o
vimaranense José Mendes (Burgos) e os gémeos e barcelenses
José Gonçalves (Katusha) e Domingos Gonçalves (Boavista).
Além das principais formações
portuguesas, quatro equipas espanholas têm presença confirmada na edição deste ano do
Grande Prémio do Minho: Fundacion Oscar Pereiro, Ginestar,
Arte en Transfer - CC Farto e

Clube Ciclista Cidade de Lugo.
As equipas portuguesas inscritas para este Grande Prémio do
Minho são: Sporting, Academia
Joaquim Agostinho, ACD Milharado - Escola de Ciclismo
Manuel Martins, GDM Escola
Alexandre Ruas, Bairrada, Centro Ciclista Barcelos, Escola de
Ciclismo Bruno Neves, Jorbi Team José Maria Nicolau, LA
Alumínios, Paio Pires, Maia
Formação, Mato-Cheirinhos,
Seissa, Sicasal - Bombarralense,
Silva & Vinha, Tensai, Vito Feirense e SC Bike Team.

“Este evento é uma marca de referência
do ciclismo português, agora ao serviço
do ciclismo de formação, cujas equipas e ciclistas ganham uma motivação extra por participarem numa corrida com a importância histórica desta. O Minho é uma região com tradição na formação de campeões,
de diferentes vertentes do ciclismo, pelo que é com grande satisfação que
vemos a Associação de Ciclismo do Minho fortemente empenhada na
realização do Grande Prémio do Minho Júnior. Faz todo o sentido que esta corrida, importante na preparação do Campeonato da Europa de Juniores, se realize num território e pela mão de uma associação que interpreta na perfeição o conceito de desenvolvimento desportivo preconizado pela Federação Portuguesa de Ciclismo para o ciclismo jovem e
para a Equipa Portugal. A Federação Portuguesa de Ciclismo agradece,
por isso, à Associação de Ciclismo do Minho pela organização da corrida,
mas também a todos os patrocinadores e demais parceiros que tornam a
realização possível. Deixo uma palavra de incentivo para os clubes, seus
dirigentes treinadores, fundamentais no desenvolvimento da modalidade em todo o território nacional, e também para os ciclistas, que são a
principal motivação do nosso trabalho.”
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Inauguração da 2.ª fase do Centro de
Ciclismo do Minho em Souto Santa Maria
MOMENTO SERÁ MARCADO pelo início do 30.º Grande Prémio do Minho, com presença do presidente da Câmara de Guimarães,
Domingos Bragança, e entidades da ACM e FPC. Após a inauguração será dada a partida para a primeira etapa da corrida.
CICLISMO

+ mais

| Redacção |

Hoje decorre a inauguração da
2.ª fase do Centro de Ciclismo
do Minho - Guimarães, no Parque Desportivo de Souto Santa
Maria. Este acto está agendado
para as 12 horas, com a presença
do presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos
Bragança. Após a inauguração
será dada a partida para a primeira etapa do 30.º Grande Prémio do Minho – Juniores que
decorre até domingo.
Integrando uma pista de Cross
Country Olímpico, o Centro de
Ciclismo do Minho – Guimarães
(desenvolvido em parceria pela
Associação de Ciclismo do Minho, Câmara Municipal de Guimarães e União das Freguesias
de Souto Santa Maria, Souto São
Salvador e Gondomar), pretende
ser um espaço para a prática de
ciclismo de competição e de lazer, podendo ser utilizado por
qualquer cidadão, independentemente do nível de progresso físi-

Concluída esta realização
das obras da 2.ª fase, o
Centro de Ciclismo do
Minho, em Guimarães, a
infraestrutura irá acolher
ainda este mês um evento
de teste para o
Campeonato do Mundo de
Ciclismo Universitário cuja
competição, masculina e
feminina, será realizada
no dia 1 de Agosto.

ACM

Com novas valências e melhoramentos, o Centro de Ciclismo do Minho é hoje oficialmente inaugurado às 12 horas

co e técnico e admitindo soluções e alternativas compatíveis
com as faixas etárias, características e motivações dos praticantes.
As obras da segunda fase do
Centro de Ciclismo do Minho

contemplam a construção de
uma passagem inferior para os
ciclistas na zona da entrada do
Parque Desportivo de Souto
Santa Maria, procurando-se assim melhorar as condições de
segurança e eliminar o cruza-

mento do trajecto para as bicicletas com a estrada de acesso
de viaturas ao Parque.
Para a área dos percursos de
BTT foi prevista a implantação
de uma passagem superior destinada aos ciclistas, visando a me-

lhoria e a criação de mais alternativas de trajectos. Está igualmente contemplada a repavimentação dos percursos, na
extensão total de cerca de 7,5
quilómetros, drenagem de águas
pluviais e outros melhoramentos. A empreitada foi financiada
pela Câmara Municipal de Guimarães e com recursos angariados pela AC Minho.

Pelotão júnior minhoto é o primeiro de quatro grandes eventos, este mês, para as escolas de ciclismo

Grande Prémio do Minho marca Julho do ciclismo para a juventude
CICLISMO

| Redacção |

O mês de Julho vai ser uma festa
para os mais jovens ciclistas do
país, que participarão em quatro
grandes eventos, que irão envolver mais de mil participantes,
entre os 5 e os 18 anos.
Os primeiros a entrar em liça
são os mais velhos, já neste fim
de semana. O pelotão júnior,
com 150 corredores, disputa o
Grande Prémio do Minho, entre
hoje e domingo. A prova organizada pela Associação de Ciclismo do Minho terá três etapas pelos concelhos de Guimarães,
Melgaço e Vieira do Minho.
O evento de maior dimensão,
aquela que pode ser considerado
a grande festa do ciclismo de

FPC

Prova minhota, para o pelotão de juniores, é a primeira de várias iniciativas este mês dedicadas às escolas de ciclismo

formação, é o Encontro Nacional de Escolas, que juntará cerca
de 750 participantes, entre os 5 e
os 14 anos, em Almeirim, nos

dias 14 e 15 de Julho. Este encontro é o culminar de uma época desportiva, aliando as corridas com o convívio, num espí-

rito de integração e de partilha
de experiências sem paralelo no
ciclismo nacional.
Este ano 2018 marca ainda a

estreia de uma nova iniciativa da
Federação Portuguesa de Ciclismo, o Encontro Nacional da Juventude, que irá decorrer em
Anadia e Academia Nacional de
Ciclismo de 17 a 19 e de 23 a 25
de Julho. Este evento vai juntar
ciclistas nascidos em 2004. Os
jovens, que estão em idade de
transição entre as escolas e a
competição, terão acesso a um
programa de três dias que incluirá sessões práticas e teóricas sobre as diferentes vertentes de ciclismo, preparação física,
tecnologia aplicada ao treino,
mecânica, comunicação e treino
conjunto com ciclistas de elite.
O mês encerra com a Volta a
Portugal de Cadetes, entre 27 e
29 de Julho, entre Castelo Branco e final em Torres Vedras.

