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CICLISMO 30.º GRANDE PRÉMIO DO MINHO

Pedro Silva é o novo
comandante à entrada
para a última etapa
Págs. 22 e 23



CICLISMO
| Joana Russo Belo | 

Há um novo líder no Grande
Prémio do Minho de Juniores.
Num dia marcante para Pedro
Silva - em que festejou o 17.º
aniversário - o atleta barcelense
da Seissa/KTM-Bikeseven/Ma-
tias&Araújo/Frulact vestiu a ca-
misola amarela da prova, no alto
de Castro Laboreiro, em Melga-
ço, depois de ter chegado em ter-
ceiro na etapa, suplantando, as-
sim, João Afonso, que vestiu a
amarela no final do primeiro dia,
em Guimarães. 

Depois de uma etapa, absoluta-
mente, épica - e marcada pela
chuva à chegada à meta - Pedro
Silva vestiu ainda a camisola
branca de melhor minhoto e a la-
ranja de melhor júnior da geral. 

“Tive uma lesão, mas tenho
vindo a recuperar e isto foi a me-
lhor prenda possível que podia
ter no dia de aniversário”, con-
tou ao Correio do Minho o jo-
vem ciclista natural de Barcelos.

Feliz pela camisola amarela,
Pedro Silva diz ter “atacado sen-
sivelmente a meio da subida e
depois foi sempre a fundo até à
meta para tentar alcançar a vitó-
ria”. “Não foi possível, mas saio

com a camisola amarela e muito
feliz. Já tinha feito um esforço
grande e não tinha capacidade
para muito mais. A equipa foi
sempre importante a meio, quan-
do ataquei no início do ataque ti-
nha o Hélder que me ajudou a
colar à frente e depois juntei-me
ao grupo da frente e tinha lá o
Rafael que também me deu uma
ajuda importante, deu tudo o que

tinha”, explicou. 
Depois de 91,3kms, na meta de

montanha de primeira categoria
- a 925m - venceu o espanhol
Daniel Santacruz (Banco San-
tander/ PCSprint), com o tempo
de 02:38:11, mostrando as suas
capacidades de trepador. Ao lon-
go da parte final da tirada, o es-
panhol chegou a ter uma vanta-
gem de quase um minuto para o

grupo perseguidor e de três para
o pelotão. 

“No início, senti boas sensa-
ções nas pernas, conforme ia su-
bindo fui encontrando um bom
ritmo. No fim, já me custou um
pouco, mas a emoção fez-me se-
guir e terminar em primeiro”, re-
velou Santacruz, admitindo que
hoje iremos ter “um Daniel mais
controlado” em Vieira do Minho. 

Um presente com a cor amarela
30.º GRANDE PRÉMIO DO MINHO tem um novo líder: o barcelense Pedro Silva é o novo camisola amarela. Em dia de aniversário,
ciclista da Seissa vestiu ainda as camisolas branca e laranja. Em Castro Laboreiro, a etapa foi ganha por Daniel Santacruz.

ACM

No alto de Castro Laboreiro, em Melgaço, venceu o espanhol Daniel Santacruz, o rei da montanha, com 02:38:11
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Geral Individual:
1.º - Pedro Silva (SEI), 05:02:07
2.º - Pedro Pinto (SIL), mt 
3.º - António Ferreira (VIT), mt
Individual na Etapa:
1.º - Daniel Santacruz (BAN),
02:38:11
2.º - Pedro Andrade (VIT), a 7s
3.º - Pedro Silva (SEI), mt
Geral Equipas:
1.º - Seissa/KTM-
Bikeseven/Matias&Araújo/Frulact,
15:06:55
2.º - Vito/Feirense/ Blackjack, a 4
3.º - Tensai/Sambiental/Santa Marta,
a 1:22
Geral Montanha:
1.º - Daniel Santacruz (BAN), 
15 pontos
2.º - Pedro Andrade (VIT), 13
3.º - Pedro Silva (SEI), 11
Geral Pontos:
1.º - João Afonso (CCB), 
22 pontos
2.º - Daniel Santacruz (BAN), 10
3.º - Francisco Guerreiro (SIC), 10
Geral Júnior:
1.º - Pedro Silva (SEI), 05:02:07
2.º - André Domingues (ECB),
05:02:07
3.º - João Macedo (SIC), 05:02:45
Geral 1.º ACM:
1.º - Pedro Silva (SEI), 05:02:07
2.º - Rafael Torres (SEI), 05:02:07
3.º - Hélder Gonçalves (SEI), 05:02:41
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Publicidade

30.º Grande Prémio do Minho



CICLISMO
| Joana Russo Belo | 

É a etapa rainha do Grande Pré-
mio do Minho. Os 91,3 quilóme-
tros da tirada que ligou Melgaço
e o alto de Castro Laboreiro - a
925 metros de altitude - é consi-
derada já uma surpresa e uma
subida excepcional tendo em
conta o grau de dificuldade das
contagens de montanha, que po-
de mesmo ganhar outros contor-
nos a curto prazo. 

“Foi com muita alegria que
percebi que, com esta prova que
aqui terminou em Castro Labo-
reiro, descobriu-se uma subida
fabulosa para o ciclismo portu-
guês, que nunca tinha sido expe-
rimentada. Acho que é óptimo

perceber que se descobriu aqui
uma grande subida, é excelente,
porque será para repetir com
muitas outras provas. Pelos con-
tactos que tenho tido, dizem-me
que Melgaço tem grandes quali-
dades e esta subida, que os atle-
tas disseram ter sido excepcio-
nal, permitiu uma prova fantás-
tica e muita competitiva, que se
afirma como uma grande subida
para o ciclismo nacional”, subli-
nhou o presidente da autarquia,
Manoel Batista. 

Lembrando que “Melgaço
aposta imenso nos desportos de
natureza”, tal como o ciclismo, o
edil recorda que, “nos últimos
três anos conseguimos trazer um
conjunto de provas em conjunto
com a Associação de Ciclismo

do Minho e a Federação”, numa
parceria com olhos postos no fu-
turo e com continuidade. 

“Já está preto no branco, fize-
mos um protocolo com a federa-
ção e associação para manter, ou
melhor, reforçar a quantidade e
qualidade de provas aqui em
Melgaço no próximo ano”, reve-
lou o presidente da câmara, dan-
do conta do objectivo de afirmar
“Melgaço como um espaço de
excelência para o desporto de
natureza” 

“É com isto que afirmamos o
território, trazendo provas, com-
petição e gente para perceber
quais são as nossas potencialida-
des”, frisou Manoel Batista, que
entregou a camisola amarela ao
novo comandante Pedro Silva.

ACM

A segunda etapa do Grande Prémio do Minho de Juniores ligou Melgaço ao alto de Castro Laboreiro, num total de 91,3 kms de uma tirada excepcional de montanha 
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30.º Grande Prémio do Minho

Foi necessário recorrer ao
desempate para a atribui-
ção da camisola amarela,
uma vez que são sete os
ciclistas com o mesmo
tempo no topo da geral
individual. Beneficiando
do quarto lugar na primei-
ra tirada e do terceiro
melhor tempo em Castro
Laboreiro, Pedro Silva é o
novo líder, acumulando a
camisola laranja e a bran-
ca de melhor minhoto.

+ destaque lll
“Esta revelou-se a etapa
rainha do Grande Prémio do
Minho. Melgaço, o destino
de natureza mais radical de
Portugal, voltou a surpreen-
der e foi uma etapa extre-
mamente bem disputada,
foi um excelente espectá-
culo desportivo. Estes vão
ser os campeões do futuro 
e revelaram aqui em Mel-
gaço que estes jovens atle-
tas são uns autênticos
guerreiros e vão ser grandes
ciclistas no futuro”. 

José Luís Ribeiro
(presidente Associação Ciclismo Minho)

“Descobriu-se
uma subida

fabulosa 
para o ciclismo

português”

SEGUNDA ETAPA ligou Melgaço ao alto de
Castro Laboreiro, a 925 metros, numa subida

extraordinária de montanha corada como a
etapa rainha. Autarca Manoel Batista elogia a

corrida e destaca a aposta do município.  

Publicidade

CONCESSIONÁRIO HONDA
BRAGA

Rua Pinheiro do Bicho, 29, Figueiredo - BRAGA
Tlf. 253 684 748    E-mail: motoveiga@mail.telepac.pt


	corr0801
	corr0802
	corr0803
	corr0804
	corr0805
	corr0806
	corr0807
	corr0808
	corr0809
	corr0810
	corr0811
	corr0812
	corr0813
	corr0814
	corr0815
	corr0816
	corr0817
	corr0818
	corr0819
	corr0820
	corr0821
	corr0822
	corr0823
	corr0824
	corr0825
	corr0826
	corr0827
	corr0828
	corr0829
	corr0830
	corr0831
	corr0832
	corr0833
	corr0834
	corr0835
	corr0836
	corr0837
	corr0838
	corr0839
	corr0840



