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CICLISMO
| Joana Russo Belo | 

O minhoto João Afonso (Centro
Ciclista Barcelos/A.F.F/Orbea/
Onda) vestiu a camisola amarela
no fecho do primeiro dia do 30.º
Grande Prémio do Minho - Ju-
niores, que, ontem, saiu à estra-
da em Guimarães. Numa primei-
ra etapa mais propícia a rolado-
res, João Afonso ganhou ao
sprint na chegada à cidade ber-
ço, depois de o percurso ter atra-
vessado cinco concelhos - Gui-
marães, Vila Nova de Famali-
cão, Barcelos, Braga e Póvoa de
Lanhoso - num total de 97 kms. 

Atleta do Centro Ciclista Bar-
celos venceu a primeira etapa
com o tempo de 02:23:48, numa
disputa intensa com Fernando
Fernandez, a apenas um segundo
de diferença. 

Na Geral de Montanha, a cami-
sola azul foi entregue a Steven
Polanco (Aleata - CC Farto), en-
quanto na classificação Geral
Júnior 1.º ano o destaque foi
João Macedo (Sicasal/Liberty
Seguros/Bombarralense).

Em jeito de balanço do primei-
ro dia, o presidente da Associa-
ção de Ciclismo do Minho des-
taca “o excelente espectáculo

desportivo”, num ano de “aposta
reforçada” e “aumento de quali-
dade em termos de equipas”,
num pelotão de 160 ciclistas. 

Prova é o ponto alto do calen-
dário da ACM - que vai ainda or-
ganizar os campeonatos do mun-
do de ciclismo universitário, em
parceria com a UMinho - e José
Luís Ribeiro reforça a ideia de

que “as associações regionais
devem fundamentalmente traba-
lhar no ciclismo de formação”:
“esta é uma prova absolutamen-
te estimulante para todos os atle-
tas do escalão júnior participa-
rem num evento deste nível,
porque, em termos de condições
e logística, é como se fosse um
evento para o pelotão de elite”.

Primeira etapa consagra João Afonso
30.º GRANDE PRÉMIO DO MINHO no escalão júnior já está na estrada. João Afonso (Centro Ciclista Barcelos) veste de amarelo
depois de cumprido o primeiro dia de prova. Hoje, a segunda etapa sai de Melgaço e culmina em Castro Laboreiro.

ACM

Chegada à meta foi disputada ao sprint, com João Afonso a sagrar-se vencedor da primeira etapa 
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Geral Individual:
1.º - João Afonso (CCB), 02:23:48
2.º - Fernando Fernandez (BAN),
a 1 
3.º - João Macedo (SIC), mt
Geral Equipas:
1.º - Seissa/KTM-
Bikeseven/Matias&Araújo/Frulac
t, 07:11:27
2.º - Bairrada, mt
3.º - Vito/Feirense/ Blackjack, mt
Geral Montanha:
1.º - Steven Polanco (ALE), 
5 pontos
2.º - Carlos Rodrigues (AJA), 3
3.º - Rogério Pereira (MAI), 2
Geral Pontos:
1.º - João Afonso (CCB), 
10 pontos
2.º - Fernando Fernandez (BAN),
8
3.º - Francisco Guerreiro (SIC), 6
Geral Júnior:
1.º - João Macedo (SIC), 02:23:49
2.º - Pedro Silva (SEI), 02:23:49
3.º - Henrique Frois (AJA),
02:23:49
Geral 1.º ACM:
1.º - João Afonso (CCB), 02:23:48
2.º - Pedro Silva (SEI), 02:23:49
3.º - Hélder Gonçalves (SEI),
02:23:49

+ classificações

lll
Melgaço vai ser hoje o
epicentro da 2.ª etapa, onde
a montanha aparece com
preponderância, culminan-
do no alto de Castro Labo-
reiro, a 920 metros de alti-
tude, após 91,3 km. 
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30.º Grande Prémio do Minho



CICLISMO
| Joana Russo Belo | 

Uma nova centralidade no âmbi-
to do ciclismo. A segunda fase
do Centro de Ciclismo do Minho
- localizado em Guimarães, no
Parque Desportivo de Souto
Santa Maria - foi, ontem, inau-
gurada pelo presidente da autar-
quia, Domingos Bragança, ceri-
mónia que antecedeu a partida
para a primeira etapa do 30.º
Grande Prémio do Minho, que
decorre até amanhã. 

Integrando uma pista de Cross
Country Olímpico, o Centro de
Ciclismo do Minho pretende ser
um espaço para a prática de ci-
clismo de competição e de lazer
e irá incluir, a curto prazo, uma
Escola de Ciclismo, desejo reve-
lado pelo autarca vimaranense.

“Na primeira fase desta infra-
estrutura, disse que iríamos con-
tinuar com este investimento. O
Parque de Lazer tem uma grande
dimensão, com infra-estruturas
muito interessantes e todas as
condições para instalar mais va-
lências para o ciclismo, nomea-
damente na vertente competiti-
va. Queria que fosse implemen-
tada uma Escola de Ciclismo,
não só para o desporto, mas para
que as nossas crianças e jovens
recebessem educação e forma-
ção sobre como andar em segu-
rança de bicicleta”, revelou Do-
mingos Bragança, deixando

claro que a autarquia de Guima-
rães irá assegurar o “transporte”
dos mais novos. 

Do lado da Associação de Ci-
clismo do Minho, o presidente
José Luís Ribeiro destacou o
“objectivo de criar uma nova
centralidade no âmbito do ciclis-
mo”, numa pista “desenhada
com a consultadoria dos melho-
res especialistas”: “temos aqui
uma pista de topo mundial, com
quatro circuitos de dificuldade
variada e queremos que a comu-
nidade do ciclismo venha, mas

que localmente suscite a criação
de novos projectos de ciclismo.
Trazer aqui as escolas é um pro-
jecto que já está em cima da me-
sa depois do repto lançado pelo
presidente, estamos convencidos
que, com o apoio da federação,
vamos conseguir concretizá-lo”,
destacou o dirigente.

Satisfeito pela “concretização
de um sonho” e pelo “momento
importante para a associação e
para o ciclismo do Minho”, José
Luís Ribeiro diz ser “a demons-
tração clara e evidente que vale

a pena lutar por aquilo que acre-
ditamos”. “Com a conclusão da
segunda fase, é possível praticar
BTT em condições de seguran-
ça. Queremos que este projecto
crie uma nova centralidade em
Souto Santa Maria e contribua
para o desenvolvimento da re-
gião”, acrescentou.

Já o presidente da União das
Freguesias de Souto Santa Ma-
ria, Souto S. Salvador e Gondo-
mar, Fernando Cardoso, enalte-
ceu um equipamento que é “uma
mais-valia para o concelho”.

“Nova centralidade” vai incluir 
uma Escola de Ciclismo
SEGUNDA FASE do Centro de Ciclismo do Minho, em Souto Santa Maria, foi, ontem, inagurada. Presidente da Câmara Municipal
de Guimarães, Domingos Bragança, anunciou a criação de uma Escola de Formação de Ciclismo, direccionada para jovens. 

DR

Presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, inaugurou a segunda fase do Centro de Ciclismo do Minho 
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30.º Grande Prémio do Minho

Obra traduz um investi-
mento de 140 mil euros,
comparticipada pela
Câmara de Guimarães 
e fundos próprios
angariados pela ACM.

+ destaque
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“Um espaço como este 
é muito importante para
quem faz ciclismo de
competição, quem faz cross
country olímpico sabe que
nas pistas encontra desafios
específicos, obstáculos
próprios e poder treinar
num espaço com subidas
íngremes e até uma ponte, 
é simular o cenário que vai
encontrar em prova”. 

Ilda Pereira (atleta)

CONCESSIONÁRIO HONDA
BRAGA

Rua Pinheiro do Bicho, 29, Figueiredo - BRAGA
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