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CICLISMO
| Miguel Machado | 

“Esperança renovada” — é desta
forma que José Luís Ribeiro,
presidente da direcção da Asso-
ciação de Ciclismo do Minho,
faz o lançamento para a realiza-
ção do 29.º Grande Prémio do
Minho que se disputa esta sexta-
feira, sábado e domingo. Na
contagem decrescente para o tiro
de partida, José Luís Ribeiro
mostra-se satisfeito pelos apoios
reunidos para colocar na estrada
mais uma edição da emblemáti-
ca corrida de ciclismo minhota.

“O Grande Prémio do Minho,
também designado por “Volta ao
Minho”, é um importante patri-
mónio da região minhota que,
entre outros factores, traduz um
notável meio de promoção do
desporto e de divulgação da re-
gião do Minho, das suas locali-
dades, marcas, produtos e servi-
ços”, afirmou o dirigente, acres-
centando que “a competição tra-
duz um estímulo ao aumento da
prática desportiva e uma oportu-
nidade para os jovens ciclistas,
formados no âmbito do ciclismo
regional, poderem participar
num evento desportivo de prestí-
gio e trilhar o caminho do seu
futuro desportivo”.

Sobre a reestrutura da competi-
ção e aposta feita no escalão de
Juniores, José Luis Ribeiro es-
clarece: “em devido tempo, a di-
recção da Associação de Ciclis-
mo do Minho deliberou reposi-
cionar e fazer regressar à estrada
o Grande Prémio do Minho num
modelo organizativo que se afi-
gure mais adequado à realidade
da ACM, dos seus clubes e atle-
tas e dos quais, aliás, obteve
unanime concordância. Nesse
sentido, foi expressa unanime-
mente a vontade de promover, a
partir de 2017, o Grande Prémio
do Minho/Volta ao Minho para o
pelotão de juniores, em vez do
pelotão profissional, reforçando-
se a aposta naquela que se consi-
dera dever ser a prioridade do

trabalho das associações regio-
nais de ciclismo, ou seja, o ci-
clismo de formação”, frisou.

José Luís Ribeiro realça ainda
o facto da corrida ser apadrinha-
da pelos ciclistas minhotos Tia-
go Machado, José Mendes e Jo-
sé Gonçalves, “todos eles na alta
roda do ciclismo internacional e

que despontaram e foram forma-
dos no contexto da AC Minho”,
considerando ainda que “será
uma oportunidade para os jo-
vens ciclistas, formados no âm-
bito do ciclismo regional, parti-
ciparem de forma efetiva num
evento desportivo de prestígio”.

E porque sem o apoio das au-
tarquias e patrocinadores não é
possível organizar um evento
desta dimensão, José Luís Ribei-
ro ressalva: “todos eles nos in-
centivaram e concederam um
forte contributo para ajudar a
manter a esperança e a tornar o
sonho realidade”, afirmou o pre-
sidente da AC Minho, desejando
que “vençam os melhores”  e
que no regresso a casa, os jovens
ciclistas “levem consigo boas re-
cordações do Minho e das suas
gentes. E que essas recordações
perdurem no tempo”.

“Volta ao Minho é um importante 
património da região minhota”
O GRANDE PRÉMIO DO MINHO cumpre este ano a sua 29.ª edição com uma corrida de Juniores. José Luís Ribeiro, presidente da
Associação Ciclismo do Minho, mostra-se satisfeito por ser possível organizar mais uma edição da emblemática corrida minhota.

DR

José Luís Ribeiro, presidente da Associação de Ciclismo do Minho, confiante no sucesso do 29.º Grande Prémio do Minho - Juniores

+ jornal oficial
O Correio do Minho é o
jornal oficial do 29.º Gran-
de Prémio do Minho.
Fundado em 1926, o 
jornal Correio do Minho  
é uma referência do jorna-
lismo que diariamente
dá conta da actualidade
noticiosa da região, sendo
líder de audiências.

Para além do apoio do
Jornal Correio do Minho,
a prova é apadrinhada
pelos ciclistas interna-
cionais portugueses
Tiago Machado (Vila Nova
de Famalicão), José Men-
des (Guimarães) e José
Gonçalves (Barcelos),
todos naturais do Minho,
onde nasceram para
modalidade do ciclismo.

lll
“A Associação de Ciclismo
do Minho agradece às
autarquias de Cabeceiras de
Basto, Vieira do Minho e
Melgaço e a todas as enti-
dades e pessoas que au-
xiliaram a viabilizar a
realização do 29º Grande
Prémio do Minho” , destaca
José Luís Ribeiro.

26 Desporto 27 de Julho 2017 correiodominho.pt
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Novo conceito promovido pela AC Minho

Força Minho: Camisola Branca 
do 29.º Grande Prémio do Minho
“Força Minho” é um conceito desenvolvido e promovido pela Associação
de Ciclismo do Minho que pretende assumir um duplo significado de for-
ça (enquanto “incentivo/estimulo” e “vigor/pujança”) e de contribuir em
simultâneo para o rejuvenescimento do orgulho e unidade regional.
O vencedor da Camisola Branca - Força Minho (www.forcaminho.pt) será
o ciclista representante de qualquer equipa da Associação de Ciclismo
do Minho melhor classificado na geral individual por tempos do
29º Grande Prémio do Minho.

Camisolas de liderança
Camisola Amarela (classificação geral individual): EMPIQUA
Camisola Verde (classificação geral por pontos): CONTROLSAFE
Camisola Azul (classificação geral da montanha): ARRECADAÇÕES DA
QUINTÃ
Camisola Laranja (melhor Júnior 1º ano): CISION
Camisola Branca (melhor Atleta ACM): FORÇA MINHO

§GP Minho’ 2017



CICLISMO
| Miguel Machado | 

Em Cabeceiras de Basto já está
tudo a postos para o tiro de parti-
da do 29.º Grande Prémio do
Minho 2017 – Juniores. Satisfei-
to por o concelho ser o palco do
arranque da competição, Fran-
cisco Alves, presidente da Câ-
mara Municipal de Cabeceiras
de Basto, destaque que o ciclis-
mo é uma modalidade muito
acarinhada na região.

“É com grande orgulho que
Cabeceiras de Basto recebe este
Grande Prémio do Minho, e os
cabeceirenses acolhem a primei-
ra etapa d e uma prova de ciclis-
mo que atravessará o nosso con-
celho, emprestando-lhe um
magnífico colorido e muita ani-
mação tão ao gosto das nossas
gentes”, afirmou o autarca, eli-
giando também o percurso esco-
lhido pela organização para o
pelotão percorrer durante a cor-
rida. “A prova com início e ter-
mo nas imediações do Nosso
Mosteiro na vila de Cabeceiras
de Basto, passará por Painzela,
Cabeceiras de Basto e Bucos e,
no regresso, pela Faia, Arco de
Baúlhe, Basto e Alvite.

Certo de que o evento desporti-
vo será um sucesso em Cabecei-
ras de Basto esta sexta-feira, fru-
to da grande animação que o
pelotão proporciona, Francisco
Alves está confiante na boa ade-
são do público da terra para
apoiar a passagem dos jovens ci-

clistas.
“O ciclismo é um desporto

muito popular, considerado o se-
gundo desporto nacional, uma
modalidade que move paixões e
que desperta o entusiasmo nos
espectadores e os cabeceirenses
não são excepção”, afirmou o
edil da autarquia.

Francisco Alves destacou ainda
a importância para o concelho
de Cabeceiras de Basto de rece-
ber um evento desportivo desta
natureza, não só a nível de pro-
moção da região, mas também
como facto de dinamização so-
cial e da economia local.

“O Grande Prémio do Minho
2017 – Juniores contribuirá, cer-
tamente, para a dinamização
desportiva e socioeconómica do
município, conferindo-lhe um
papel de destaque no decurso da
importante competição do calen-
dário nacional de ciclismo. De-
sejamos a todos os participantes
e à organização os maiores su-
cessos para esta prova que mar-
ca, entusiasticamente, o calendá-
rio desportivo minhoto”, referiu
o presidente da Câmara Munici-
pal de Cabeceiras na sua mensa-
gem de apoio à realização da
emblemática corrida minhota.

Manoel Baptista

Receber a Volta 
ao Minho insere-se
na aposta de
promoção turística 
de Melgaço
O concelho de Melgaço vai re-
ceber a terceira e última etapa
do Grande Prémio do Minho
de ciclismo, num evento que
promete grande animação no
próximo domingo. 

Manoel Baptista, presidente
da Câmara Municipal de Mel-
gaço, refere que a realização
desta corrida insere-se na
aposta da autarquia na cada
vez maior promoção do turis-
mo do concelho.

“O turismo em Portugal tem
vindo a afirmar-se como um
setor verdadeiramente estraté-
gico para a nossa economia. A
região do Porto e Norte de
Portugal tem registado as
maiores taxas de crescimento
turístico ao nível de Portugal
continental. Um cenário ani-
mador que traz oportunidades
ao norte do país, e às quais
Melgaço não é indiferente”.

“É fundamental sabermos
onde estamos, para onde que-
remos ir e qual o caminho a
percorrer. Por essa razão de-
senvolvemos um Plano Estra-
tégico e de Marketing para o
Turismo de Melgaço: uma fer-
ramenta para o desenvolvi-
mento futuro do nosso turismo
e fornece orientações aos
agentes económicos, contri-
buindo para a criação de em-
prego e melhoria da qualidade
de vida dos nossos habitan-
tes”, referiu o autarca, na sua
mensagem de apoio à realiza-
ção da prova, referindo que
“hoje o turismo de Melgaço já
tem uma identidade que nos
permite ser reconhecidos”. 

“É com muito orgulho que
acolhemos a 1.ª etapa”
EMOÇÕES DA VOLTA ao Minho vão iniciar em Cabeceiras de Basto. Autarca
Francisco Alves destaca “paixão” dos cabeceirenses pelo ciclismo.

DR

Francisco Alves destaca importância do evento para a região

No sábado
Pelotão passa por
Vieira do Minho e
autarquia alerta para
constrangimentos 
no trânsito
Em virtude da passagem do
pelotão do 29.º Grande Prémio
do Minho de ciclismo pelo con-
celho, a Câmara Municipal de
Vieira do Minho informa que o
trânsito e o estacionamento
estarão condicionados, no próxi-
mo sábado, dia 29 de Julho,
entre as 12 horas e as 16 horas.
Segundo informou a autarquia,
o trânsito estará condicionado
nos seguintes locais: 
Avenida Barjona de Freitas,
desde os antigos Bombeiros Vo-
luntários até à Rotunda do Par-
que Florestal,  Rua Padre José
Carlos Alves Vieira e Praça Gui-
lherme de Abreu.
O trânsito estará, ainda condicio-
nado durante a realização da
prova em algumas estradas mu-
nicipais do concelho.
Dados os condicionalismos ao
trânsito, imperativos desta pro-
va, a autarquia apela, desde já,
a todos os vieirenses para a má-
xima compreensão.

§nota
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CICLISMO
| Rui Serapicos | 

A 29.ª edição do Grande Prémio
do Minho, que tem no domingo
em  Melgaço a meta final,  após
percorrer 297,9 km, é reservada
a ciclistas juniores. 

A prova conta com seis conta-
gens do prémio da montanha, de
segunda e de terceira categorias,
e por quatro metas volantes.

Estão inscritos quase centena e
meia de corredores em represen-
tação de 16 equipas portuguesas
e 6 espanholas na competição,
que vai ser apadrinhada pelos
ciclistas internacionais portu-
gueses Tiago Machado,  José
Mendes  e José Gonçalves.  

Hoje, no primeiro dia, a prova
percorre a região de Basto, tendo
como epicentro a Praça da
República, em Cabeceiras de
Basto.

Amanhã, a segunda  etapa,
com 103 km,  vai percorrer
estradas do concelho de Vieira
do Minho, com partida e chega-
da na Praça Dr. Guilherme
Abreu, no centro da vila, para
103 km, com o grau de exigên-
cia a aumentar ao segundo dia,
apesar de apresentar apenas uma
montanha de 2ª categoria ao km
53,4 em Portela.

O Alto Minho será o palco da
etapa da consagração do primei-
ro júnior a conquistar o Grande
Prémio do Minho, desenrolan-
do-se a acção no coração do Al-
varinho, com estrutura da prova

em Melgaço, onde terá lugar a
partida (pelas 13 horas) e chega-
da na Avenida Inês Negra, au-
mentando a quilometragem, des-
ta feita para 106 km. 

A derradeira etapa  contempla
três contagens de montanha, to-
das elas de terceira categoria,
sempre que o pelotão se aproxi-
mar da linha de meta nas três
passagens pelo centro da vila
raiana minhota. 

Grande Prémio do Minho liga 
Cabeceiras de Basto a Melgaço
COM UM TOTAL DE 297.9 KM em três etapas - com chegadas em Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho
e Melgaço, o 29.º Grande Prémio do Minho, para juniores, sai para a estrada hoje às 13 horas.

AMADEU MENDES/ACM 

Pela primeira vez, este ano a prova é destinada apenas a ciclistas juniores

Mais de três dezenas de ciclistas

Seis equipas chegam de Espanha
Cerca de três dezenas e meia de ciclistas chegam do país vizinho, em repre-
sentação de seis das equipas participantes. 
Trata-se da Disgarsa/CC Colindres, a Arte en TRansfer - Leon, a Codelse Cy-
cling Team, a Fundacion Oscar Pereiro, a Bathco / CC Besaya e o Clube Ciclis-
ta Cidade de Lugo.

§internacionalização

+ 40 anos
Volvidos 40 anos após
a primeira edição, a
Associação de Ciclismo
do Minho (ACM) assume
que sempre desejou que
na sua principal prova
vencesse o melhor. Mas
também aposta para que
todos, no regresso a casa,
levem consigo boas
recordações do Minho e
das suas gentes. E que
essas recordações
perdurem no tempo.

O Grande Prémio do
Minho, cuja primeira
edição remonta a 1977, 
é o ponto alto de sucessi-
vas épocas desportivas
levadas às estradas da
região pela Associação de
Ciclismo do Minho.

Luís Teixeira, ao serviço da
equipa da Coelima, foi o
vencedor da primeira
edição   do Grande Prémio
do Minho  e é o recordista
absoluto de vitórias na
prova, também conhecida
por ‘Volta ao Minho’. 
Mas outros nomes
sonantes  da modalidade
ostentam o título de
vencedores do GPM:  
Venceslau Fernandes, Bel-
miro Silva, Adelino Teixei-
ra, Marco Chagas, Manuel
Cunha, Américo Silva,
Joaquim Gomes, Joaquim
Salgado, Delmino Pereira,
Manuel Cunha, Luís Se-
queira, Manuel Abreu,
Cândido Barbosa, João
Silva, Vitor Gamito, Dario
David Cioni, Fabian Jeker,
Pedro Hermida, Gonçalo
Amorim e Pedro Cardoso.

Homero Serpa escreveu
em 1983 que o Grande
Prémio do Minho é 
"uma corrida onde correm
bicicletas e corre a ami-
zade. É isto que interessa". Largo do Espadanido, n.º 3A - 4715-024 BRAGA

Tlm. 915 820 038 • rr.reabilitacao@gmail.com

• Remodelação de Apartamentos e Lojas

• Telhados em Painel Sandwiche

• Aplicação de Capoto em Prédios e Vivendas

• Canalizações de Água em PPR

• Aquecimento Central

VINHO BRANCO (NOVO)
Mínimo 50 Litros (a granel): 1,20€/Litro

Ao Litro: 1,30€

ENGARRAFADO: 1,60€/Garrafa

QUINTA DE JUSTE - Santa Lucrécia - BRAGA
De Segunda a Sexta, das 09h às 17h 

Sábado só de manhã das 09h00 às 12h00

961 104 008
Publicidade
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Centro de Ciclismo 
de Barcelos/AFF/Orbea/Onda
1. Fábio Costa
2. Hugo Alves
3. João Lopes
5. José Dias
6. João Afonso
7. André Terroso

Silva & Vinha/Adrap/
Sentir Penafiel
11. Bruno Machado
12. Manuel Baião
13. Artur Chaves
14. Tiago Leal
15. José Sousa
16. Pedro Pinto
17. Hugo Garcez

Rádio Popular/Boavista
21. Cláudio Bessa
22. Rodrigo Silva
23. Miguel Sousa
24. João Carneiro
25. João Dinis
26 Rafael Torres

Sporting/Tavira/Formação 
Eng. Brito da Mana
31. Pedro Diogo
32. Márcio Silva
33. João Guerreiro
34. Ruben Dimão
35. Afonso Silva
36. Diogo Ribeiro
37. Daniel Lopes

Sicasal/Liberty Seguros/
Bombarrelense
41. Francisco Duarte
42. Leonel Firmino
43. Guilherme Simão
44. Francisco Guerreiro
45. Rafael Costa
46. Wilson Esperança
47. Bruno Valentim

Tensai/Sambiental/Santa Marta/
BilaBikers/Carnes Silva/Cycleso
51. Bruno Brito
52. Hugo Cunha
53. Eduardo Amorim
54. Diogo Vieira
55. Carlos Barreiros
56. Ricardo Dias
57. Rafael Salgueiro

Moreira Congelados/Feira/ 
Bicicletas Andrade
61. António Ferreira
62. Henrique Rodrigues
63. Diogo Barbosa
64, Pedro Andrade
65. Gabriel Pinho
66. Eduardo Cunha
67. Daniel Couto

Seissa/KTM Bikeseven/Matias 
& Araújo /Frulact
71. Pedro Lopes
72. Francisco Moreira
73. Carlos Vale
74. João Salgado
75. José Vieira
76. Hélder Gonçalves
77. Renato Costa

Disgarsa / Colindres (Espanha)
81. Camargo Hern
82. Devin Short
83. Antonio Camarillo
84. Vargas Orozco
85. Sanchez Monzon
86 Bedoya Mont

Maia
91. André Oliveira
92. Bruno Pereira
93. FRancisco Pereira
94. José Pereira
95. Pedro Barbosa
96. Pedro Teixeira
97. Rogério Pereira

Arte en Transfer - Leon (Espanha)
101. Javier Lopez
102. Santiago Lopez

103. Mário Lopez
104. Ruano Garcia
105. Perez Ferreiro
106. Lamas Sastre
107. Faus Marmelo

L.A. Alumínios/SGR Ambiente/ 
CCA Paio Pires
111. FRancisco Ramalho
112. Rodrigo Caixas
113. Jorge Soares
114. Filipe Felisardo
115. João Parreira
116. Cláudio Pereira

Escola de Ciclismo Carlos Carvalho
121. Vinicius Rodrigues
122 Henrique Lopes
123. João Rocha
124. Nelson Salgado
125. Ruben Antunes
126. Rui Mendes
127. Luís Silva

ACD Milharado/Escola de Ciclismo
Manuel Martins
131. Alberto Barbosa
132. André Lousada
133. António Rodolfo
134. Francisco Marques
135. Telmo Silva
136. Hugo Silva

Codelse Cycling Team
141. Barcena San Martin
142. MOvellan Lavin
143. Calzada Laso
144. Stiven Ramirez
145. Santacruz Cardona
146. Vazquez Arguelles
147. Truebe Prieto

Fundacion Oscar Pereiro (Esp.)
151. Dominguez Garcia
152. Abal Aldao
153. Sobrado Dominguez
154. Lorenzo Pereira
155. Farto Santiago
156. Giraldez Rodriguez

Bathco/CC Besaya
161. Saiz Rodriguez
162. Mart Velasquez
163. Piñera Hernandez
164. Garcia Janeiro
165. Franco Alvarez
166. Toro Coy
167 Van Rossem

Team Almodovar
171. Rodrigo Barão
172. Quevin Sequeira
173. Luís Gonçalves
174. Pedro Costa
175. José Rodrigues

Matos Cheirinhos/Vila Galé/Etopi
181. José Bastos
182. Diogo Bandeira
183. Daniel Henrique
184. Tiago Pereira
185. Cordeiro Marques

Clube Ciclista Cidade de Lugo (Esp.) 
191. R Rodriguez Pociña
192. Pico Ferreiros
193. Blanco Lopez
194. Suarez Fernandez
195. Alonso Prol
196. Marcos Seijo Fernandez
197. Mario Seijo Fernandez

Academia Joaquim Agostinho
201. Miguel Minteiro
202. Eduardo Silva
203. Diogo Pereira
204. Carlos Rodrigues
205. Afonso Morgado
206. Guilherme Valverde
207. Tiago Henriques

Bairrada
211. Fábio Resende
212. Rafael Ferreira
213. Daniel Ramos
214. António Almeida
215. Gonçalo mendes
216. Diogo Pedro

CAMISOLA N.º 1 É DE FÁBIO COSTA 

Barcelense 
Vice-campeão 
nacional de juniores 
O dorsal número 1 no Grande
Prémio do Minh (GPM) o que
hoje parte de Cabeceiras de Bas-
to é de Fábio Costa, da  equipa
Centro de Ciclismo de Barcelos
/AFF/Orbea/Onda. É um jovem
que neste ano, no Alentejo se
sagrou  vice-campeão nacional
de juniores e venceu em Guima-
rães uma prova da ACM.
Em Castelo de Vide, na corrida de
juniores do campeonato nacional
de ciclismo, o barcelense ficou
a 50 segundos do vencedor, Gui-
lherme Mota, corredor  do Alco-
baça Clube de Ciclismo.
Antes, em Abril, Fábio Costa ha-
via ganho em Guimarães a corri-
da de juniores do 1.º Grande Pré-
mio Manuel Abreu. Cumprindo
o percurso à média de 38,666
Km/hora, na cidade-berço
Fábio Costa superiorizou-se
na parte  final  ao brasileiro Ruan
Guillen (Bicicleta Andrade),
seu companheiro de fuga duran-
te grande parte do trajecto. 
João Carneiro (Rádio Popular/
Boavista), que terminou aprova
vimaranense na segunda posi-
ção, sai para o GP Minho com o
dorsal 24.  Bruno Machado e
Hugo Garcez, saem com os dor-
sais 11 e 17, respectivamente.

§inscritos

DR   

Fábio Costa

RUI JORGE/ACM

Volta ao Minho será disputada por um pelotão de 145 ciclistas em representação de 16 equipas portuguesas e seis espanholas

Publicidade
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Amanhã, a partida da segunda
etapa, que vai ter partida e
chegada em Vieira do Minho,
está prevista para as 13 horas, da
rua Coronel José Cardoso.

O pelotão vai pela Barragem

do Ermal, passa Guilhofrei, sobe
a Agra, volta ao centro de Vieira
do Minho e tem meta volante ao
km 36, com passagem prevista
cerca das 14 horas.  

Saindo da vila pela Eira Ve-
dra, em descida sinuosa chega
a Serradela, sobe a Real e à
Portela e atinge ao km 53.4,

cerca das 14.25 horas, um pré-
mio de montanha de segunda
categoria.  

Volta a descer, com passagens
em Zebral, desce por Serzedelo
e Anissó, devendo a partir das
15.40 horas chegar à meta da  na
Praça Dr. Guilherme Abreu, jun-
to à Câmara Municipal.
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A partida do 29.º Grande Prémio
do Minho está marcada para as
13 horas de hoje. Da Praça da
República, em Cabeceiras de
Basto, o pelotão parte em direc-
ção à Póvoa de Lanhoso, para
uma etapa de 88,8 quilómetros.
O pelotão efectuará o percurso
por entrepatrimónio paisagístico
e arquitectónico, terminando a
etapa (15h20) junto ao Mosteiro
de S. Miguel de Refojos.  Há an-
tes de cada meta final meta de
5 km onde o primeiro ganha um
troféu e um valor pecuniário.

Os ciclistas terão que vencer as
dificuldades de uma contagem
de montanha logo no início da
etapa (Km 8,6 - 13h13) e depois
outra na Lameira (Km 62 -

14h37), prevendo ainda uma
meta volante em Fafe (Km 52,2
- 14h22).

Após o prémio de montanha de
montanha ao Km 62,  haverá
uma descida sinuosa.

Primeira tirada com partida e
chegada no Mosteiro de Refojos
ETAPA DE 88,8 KM conta com um prémio de montanha, ao km 8,6, e outro ao km 62 e passa por Fafe,
cerca das 14.20 horas, onde há meta volante.

DR   

Mosteiro de Refojos, ponto de partida e chegada da primeira etapa

§prémios

Classificações
Geral, por pontos,
montanha, júnior,
atleta ACM e equipas
Camisola amarela
Ao corredor com melhor soma de
tempos conseguidos e tendo em
conta as penalizações.

Classificação por pontos
É definida pela soma de pontos
em cada etapa em linha e nas
metas volantes.
Em cada meta volante são atri-
buídos respectivamente aos três
primeiros 6 pontos, 4 e 2 pontos.
Nas chegadas das etapas são
atribuídos aos cinco primeiros
10, 8, 6, 4 e 2 pontos.

Camisola azul - montanha
Os ciclistas  vão  disputar para a
camisola azul contagens de se-
gunda e terceira categoria. 
Nas de segunda, os seis primei-
ros ganham 10, 8, 6, 4, 2 e 1
pontos, respectivamente. Nas de
terceira, os quatro primeiros ga-
nham 5, 3, 2 e 1 ponto.

Camisola laranja
- júnior 1.º ano
reservada aos 
nascidos em 2000, segundo a
classificação geral individual.

Camisola branca - atleta ACM
aos corredores de equipas  
inscritas na ACM, segundo a clas-
sificação geral individual.

Classificação por equipas
Obtém-se pela soma dos melho-
res três tempos individuais de
cada equipa em todas as etepas.
Em caso de desempate, utilizam-
se os critérios de desempate:  
1. Número de primeiros lugares
na classificação por equipas nas
etapas.  
2. Número de segundos lugares
por equipas nas etapas, etc.

Amanhã: segunda etapa Vieira do Minho-Vieira do Minho

Da rua Coronel José Cardoso 
à Praça Dr. Guilherme Abreu 

DR

Praça Dr. Guilherme Abreu

+ etapas 
As etapas têm partida
pelas 13 horas e chegada
após as 15.20 horas.

Sexta-feira
1.ª ETAPA: 
Cabeceiras de Basto  
a Cabeceiras de Basto

Sábado
2.ª ETAPA: 
Vieira de Minho 
a Vieira do Minho

Domingo
3.ª ETAPA: 
Melgaço a Melgaço

Publicidade

Ciclismo - Grande Prémio do Minho
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“Conhecia uma grande parte do
percurso, porque eu vivo aqui
perto e esta é a minha zona de
treino. Eu moro em Mesão Frio,
Guimarães, perto de Fafe”, reve-
lou ontem Pedro Lopes, em de-
clarações que prestou ontem, ao
Correio do Minho, logo após a
chegada em Cabeceiras de
Bssto.

“Agora vamos fazer tudo para
manter a liderança”, adiantou o

vimaranense, satisfeito pela sua
posição cimeira quer na geral in-
dividual quer por equipas e ain-
da nas classificações por pontos
e do prémio da montanha. 

“Fugimos no último grande
prémio de montanha”, explicou,
em comentário ao modo como
construiu a vitória na etapa,
admitindo que “nós nunca pen-
sámos que ia dar este resultado.
Mas tentámos e conseguimos
chegar ainda com uma liderança
satisfatória. É muito bom. Não
estava nada à espera”. 
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Foi sobre a linha de meta que
Pedro Lopes, vimaranense que
vive na freguesia de Mesão Frio,
triunfou ontem na etapa inicial
do Grande Prémio do Minho,
um troféu que a Associação de
Ciclismo do Minho, na sua 29.ª
edição, organiza pela primeira
vez dedicado apenas a juniores. 

Junto do Mosteiro de Refojos,
foram 134 os que inscreveram o
nome no livro de pnto.   

Três ciclistas portugueses —
Pedro Lopes (Seissa/KTA/Bike-
seven/Matias & Araújo/ Fru-
lact), Afonso Silva (Sporting/Ta-
vira/Formação Eng Brito da
Mana) João Carneiro /Rádio Po-
pular Boavista), e um espanhol
— Abel Álvarez  (Bathco /CC
Besaya) construíram o quarteto
que após 88 km de corrida sob
um calor muito intenso, entrou
em Cabeceiras de Basto isolado
a discutir a vitória.

Com o mesmo tempo, de
2.15.50 horas que o vencedor,
Afonso Silva discutiu mesmo
até à derradeira pedalada, en-
quanto João Carneiro e Abel Ál-
varez cortaram 4 segundos e 8

segundos depois a meta.
A tirada, com dois prémios de

montanha e uma meta volante,
foi animada por várias tentativas
de fuga. João Guerreiro (Spor-
ting/Tavira/Formação Eng. Brito
da Mana), que foi o primeiro a
atacar, chegou a um avanço de
25 segundos mas o pelotão veio
a alcançá-lo na primeira conta-

gem de montanha.
Diogo Bandeira (Matos/ Chei-

rinhos/Vila Galé Etopi), que
protagonizou o segundo ataque,
chegou a ter um avanço de meio
minuto, mas também esta fuga
seria anulada. Ao quilómetro 31
seguiu-se um ataque de Fábio
Costa (Centro Ciclismo Bar-
celos(AFF/Orbea/Onda), vice-

-campeão nacional de juniores,
que chegou a ter uma vantagem
de 50 segundos. Um grupo de
perseguidores antes de Fafe, e
alcançou aquele fugitivo.

Enfre Fafe e Cabeceiras de
Basto, o quarteto que discutiu as
primeiras posições ganhou sobre
o grosso da coluna mais de um
minuto.

Vimaranense Pedro Lopes vence
ao sprint em Cabeceiras de Basto
COM O MESMO TEMPO Afonso Silva, do Sporting, foi segundo após uma corrida sob sol inclemente
com uma primeira parte de montanha sinuosa e ponta final favorável aos roladores.

RUI JORGE/ACM     

Pedro Lopes festeja triunfo na primeira etapa, sobre a meta, em Cabeceiras de Basto

§classificações

Individual na etapa/geral
Espanhol Abel Álvarez
a 8 segundos em 4.º
Afonso Silva, João Carneiro e
Abel Álvarez são, após a primeira
etapa,  os perseguidores mais 
directos à liderança de Pedro 
Lopes.
Os quatro primeiros de ontem
chegaram com uma diferença 
de apenas 8 segundos, com uma
vantagem de um minuto sobre
uma dezena de perseguidores. 
Sendo esta a primeira etapa, é
equivalente a classificaçao geral
individual:

1.º Pedro Lopes, 2h15m50s
2.º Afonso Silva, mt
3.º João Carneiro, a 4 s
4.º Abel Álvarez, a 8 s
5.º Rodrigo Caixas, a 1m13s
6.º António Ferreira, mt
7.º Guilherme Valverde, mt
8.º Pedro Pinto, mt
9.º Artur Chaves, mt
10.º  Pedro Andrade, mt
11.º, José Vieira, mt
12.º, Pedro Teixeira, mt
13.º, Jesus Rodriguez, mt
14.º, Tiago Henriques, a 1m20s
15.º, Nicolas Toro Coy, a 2m00s

Por equipas etapa/geral
Seissa/KTM na frente
dos colectivos
1.º Seissa/KTM-Bikeseven/Ma-
tias & Araújo/Frulact
2.º Bahco
3.º Sporting/Tavira/Formação
Eng. Brito da Mana
4.º Silva & Vinha/ Adrap/ Sentir
Penafiel
5.º, Scademia Joaquim Agosti-
nho/UDO
6.º, Bairrada
7.º, Rádio Popular/ Boavista
8.º, Moreira Congelados/ Feira/
Bicicleta Andrade
9.º, CC Barcelos/AFF/Orbea/On-
da/ASC

Montanha
Pedro Lopes também
lidera trepadores
1.º, Pedro Lopes, 13
2.º, Abel Álvarez, 8
3.º , Afonso Silva, 6  

Pontos
Pedro Lopes ainda
à frente por pontos
1.º, Pedro Lopes, 10
2.º , Afonso Silva, 8  
3.º Pedro Teixeira, 6

Pedro Lopes

“Vivo aqui perto, é a
minha zona de treino”

DR  

Após a meta, em Cabeceiras de Basto, Pedro Lopes posa para o Correio do Minho
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“É a Volta ao Minho que eu fiz
sempre enquanto corredor. Uma
corrida dura, com muito calor,
em época alta. Temos um grande
pelotão de juniores”, comentou
ontem Delmino Pereira, o presi-
dente da Federação Portuguesa
de Ciclismo. 

“É uma corrida que está com
uma boa imagem, muito bem
cuidada. Temos aqui os melho-
res ciclistas desta categoria. Eu
penso que este é um modelo que
vai, concerteza, consolidar-se e
repetir-se no futuro”, adiantou. 

Referindo-se à presença de
ciclistas espanhóis, no 29.º

Grande Prémio do Minho  aque-
le  dirigente federativo conside-

rou “fundamental” a presença de
corredores “de outras nacionali-
dades, de outros pelotões”. 

Frisando que os ciclistas portu-
gueses estão “numa fase de afir-
mação e da definição sobre se
querem ou não ser corredores,
de querem continuar a carreira
de ciclistas”, sustentou que é im-
portante “eles terem a consciên-
cia de que esta é uma modalida-
de difícil e exigente, altamente
competitiva”.

“Por isso” - prosseguiu - “a
presença de corredores estran-
geiros e de pelotões numerosos
em corridas duras vem dificultar
todo este percurso”.  

“Grande pelotão de juniores” 
— presidente da Federação
DELMINO PEREIRA percorreu ontem a etapa inaugural do 29.º Grande Prémio do Minho. Lembrou ao
Correio do Minho os seus tempos de ciclista e reconheceu a qualidade dos juniores agora em prova.

DR   

Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo

+ etapas 
Hoje 2.ª Etapa: 
Vieira de Minho 
a Vieira do Minho

Hoje, a segunda etapa,
com partida e chegada em
Vieira do Minho, tem início
previsto para as 13 horas,
na rua Coronel José
Cardoso. O pelotão vai
pela Barragem do Ermal,
passa Guilhofrei,  volta ao
centro de Vieira do Minho
e tem meta volant, com
passagem pelas 14 horas,
ao km 36. 
Saindo em descida sinuosa
chega a Serradela, sobe a
Real e à Portela e atinge
ao km 53.4, cerca das
14.25, um prémio de
montanha de segunda
categoria.   Volta a descer,
com passagens em Zebral,
desce por Serzedelo e
Anissó, devendo a partir
das 15.40 chegar à meta
da  na Praça Dr. Guilherme
Abreu, junto à Câmara
Municipal.

Amanhã 3.ª Etapa: 
Melgaço a Melgaço

A terceira e última etapa,
que vai parte de Melgaço
às  13 horas com chegada
pelas 15.45, sai da Av. 25
de Abril e  tem ao km 22,1
um prémio da montanha
de 3.ª categoria. 
Os ciclistas voltam a entrar
na vila, com uma meta
volante ao km 32,6, por
volta das 13.50 horas,
devendo sair para a EN
202, com passagem em
Penso, Alvaredo e Peso.

RUI JORGE / ACM    

Ponta final da etapa de ontem, entre Fafe e Cabeceiras de Basto, com o grupo de fugitivos a preparar o derradeiro ataque

Publicidade
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João Dinis destacou-se do quarteto em fuga e venceu etapa de Vieira do Minho
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João Dinis, um famalicense de
Santiago de Antas, foi ontem em
Vieira do Minho o vencedor da
segunda etapa do 29.º Grande
Prémio do Minho, ao bater sobre
a meta Artur Chaves. 

Os ciclistas já tinham subido à
Portela, prémio de montanha ao
km 53,  e descido pelo Zebral,
encostas sinuosas da Cabreira
com vistas sobre o Gerês, quan-
do saíram para a fuga decisiva
Miguel Monteiro e Guilherme
Valverde (Academia Joaquim
Agostinho) e João Dinis (Rádio
Popular/ Boavista), a que se jun-
tou Artur Chaves (Silva & Vinha
/ADRAP /Sentir Penafiel).  

Já na Estrada Nacional 103,
entre Salamonde e Serzedelo,  os
quatro colaboraram  até à última
aproximação  à vila de Vieira do
Minho.

Artur Chaves e João Dinis se
destacaram-se e o ciclista da
RP/Boavista foi mais forte no
sprint sobre a meta, culminando
a segunda tirada - considerada
como a mais dura do 29.º Gran-
de Prémio do Minho.

Logo após a passagem na bar-
ragem do Ermal começou a ha-
ver tentativas de fuga.

Numa das mais significativas,
Diogo Vieira (Tensai /Sambien-
tal/Santa Marta), venceu a meta

volante José Abreu, assim cha-
mada em homenagem de fami-
liares e amigos ao antigo diri-
gente da ACM, no centro de
Vieira do Minho (30 km).

Abel Álvarez (Bathco) foi o
primeiro na contagem de monta-

nha, seguindo-se Pedro Lopes
(Seissa/KTM-Bikeseven/Matias
&Araújo/Frulact), vencedor da
primeira etapa em Cabeceiras de
Basto, que mantém a camisola
amarela,  e Diogo Vieira (Tensai
/Sambiental/Santa Marta).

Famalicense João Dinis 
triunfa em Vieira do Minho 
FOI NOS ÚLTIMOS METROS que João Dinis superou três companheiros 
de fuga que rolaram após a contagem de montanha.

Individual na 2.ª etapa
Quarteto com vantagem 
de 40 segundos sobre pelotão
1.  João Dinis (Rádio Popular/ Boavista), 2.54.14 horas 
2.  Artur Chaves  (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel), m.t.  
3.  Guilherme Valverde (Academia Joaquim Agostinho/UDO), a 4 s  
4. Miguel Monteiro (Academia Joaquim Agostinho), m.t.
5. Wilson Esperança (Sicasal/ Liberty/ Bombarrelense), a 43 s
6. Hugo Garcez (Silva & Vinha /ADRAP/Sentir Penafiel), m.t.
7. Pedro Lopes (Seissa/ KTM Bikeseven /Matias & Araújo/ Frulact), m.t. * 
8. Diogo Ribeiro (Sporting/ Tavira/ Formação Brito da Mana), m.t.
9. Fábio Costa (Centro Ciclismo Barcelos/ AFF/Orbea/Onda), m.t.
10. Diogo Vieira (Tensai/Sambiental/ Sta Marta Bila Bikers/ Carnes Silva/
Cycleso), m.t.

Geral Individual
Pedro Lopes mantém amarela 
seguido de Afonso Silva e João Carneiro
1. Pedro Lopes  (Seissa/KTMBikeseven/Matias & Araújo/Frulact), 5.10.47
2. Afonso Silva (Sporting/Tavira/Formação Eng. Brito da Mana), m.t.
3. João Carneiro (Rádio Popular/Boavista) a 4 s
4. Abel Franco Alvarez (Bathco/CC/Besaya), a 13 s
5. Artur Chaves (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel), a 32 s
6. Guilherme Valverde (Academia Joaquim Agostinho/UDO), a 34 s
7. Rodrigo Caixas (LA Alumínios/SGR Ambiente/CCA Paio Pires), a 1m13a
8. Pedro Pinto  (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel), m.t.
9. António Ferreira (Moreira Congelados/Feira/Bicicletas Andrade), m.t.
10. Pedro Andrade (Moreira Congelados/Feira/Bicicletas Andrade), m.t.

Equipas na 2.ª etapa
Academia Joaquim Agostinho/UDO
vence com diferença de 37 segundos
1. Academia Joaquim Agostinho/UDO, 8.43.33 horas
2. Silva & Vinha /ADRAP/Sentir Penafiel, a 37 s
3. Sporting/Tavira/Formação Eng. Brito da Mana, a 1.23 m
4. Moreira/Congelados/Feira/Bicicletas Andrade, m.t.
5. Seissa/KTM Bikeseven/Matias & Araújo/Frulact, a 1.28 m
6. Bathco, m.t
7. Rádio Popular/Boavista, a 5.59 m
8. Sicasal/Liberty/Bombarrelense, a 6.43m
9. Club Ciclista Cidade de Lugo, a 6.48 m

Geral por Equipas
Academia Joaquim Agostinho/UDO
passa à frente no colectivo
1. Academia Joaquim Agostinho/UDO, 15.35.41 horas
2. Seissa/KTM Bikeseven/Matias & Araújo/Frulact, a 6 s
3. Silva & Vinha /ADRAP/Sentir Penafiel, a 26 s
4. Bathco, a 59 s
5. Sporting/Tavira/Formação Eng. Brito da Mana, a 1.01 m
6. Moreira/Congelados/Feira/Bicicletas Andrade, a 4.52 m
7. Rádio Popular / Boavista, a 9.09 m
8. Bairrada, a 10.06 m
9. Sicasal/Liberty/Bombarrelense, a 10.51 m

Geral Montanha
Pedro Lopes mantém camisola azul
1. Pedro Lopes (SEI), 21; 2. Abel Franco (Bat), 18; 3. Afonso Silva (Spo), 10

Geral por Pontos
João Dinis assume luta nos pontos
1. João Dinis, 10 (RPB); 2,  Pedro Lopes (SEI), 10; 3. Artur Chaves (SVI), 8

§classificações

RUI JORGE/ACM   

Início da etapa: passagem estreita na Barragem do Ermal 

RUI JORGE/ACM   

Primeira tentativa de fuga, anulada mais adiante
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“Tenho um colega de equipa que

está muito bem classificado na

geral. A geral é para ele. Para

mim são as etapas” - comentou

ontem João Dinis, após cortar

em primeiro lugar a meta de

Vieira do Minho. 

O colega a que João Dinis se

refere é João Carneiro, que em

Cabeceiras de basto, na primeira

etapa, havia chegado em terceiro

a 4 segundos do vencedor e

mantém essa distância à entrada

para a última tirada.

“Na primeira etapa eu perdi

algum tempo. O objectivo não é

eu ganhar o Grande Prémio do

Minho, é eu ganhar uma ou ou-

tra etapa”, acrescentou.  

Nas primeiras declarações que

prestou, ao Correio do Minho, o

jovem ciclista famalicense de

Santiago de Antas começou por

salientar que a etapa de ontem

“não se adequava às minhas ca-

racterísticas”. 

Por isso, adiantou, “passei um

bocado mal no início. Depois

consegui entrar na fuga certa,

com um ciclista de explosão e

no final consegui ser eu o mais

forte”.

Explicando como se processou

em concreto a definição da vitó-

ria, disse que a fuga foi depois

da montanha, e que  os compa-

nheiros de fuga “colaboraram

muito bem”. 

Segundo João Dinis, o percur-

so que ontem os ciclistas percor-
reram, com passagens junto às
albufeiras do Ermal e de Sala-
monde, com uma subida à Ca-
breira e vistas para o Gerês,  “é
muito duro mas muito bonito.
Eu sou de Santiago de Antas, Vi-
la Nova de Famalicão e é um
prazer correr em Vieira do Mi-
nho, uma vila muito bonita, com
paisagens espectaculares. Rara-
mente treino aqui nesta zona”.

“Tenho um colega de
equipa melhor na geral”
VENCEDOR DA SEGUNDA ETAPA, João Dinis remete para o apoio a João
Carneiro,  seu colega de equipa na RP Boavista, a estratégia final.

DR   

João Dinis, famalicense da Rádio Popular/Boavista

Partida às 13 e chegada às 15.45 
Pedro Lopes entra de amarelo 
na decisiva Melgaço-Melgaço 
O vimaranense Pedro Lopes, que venceu a primeira etapa em Cabeceiras
de Basto, entra hoje de amarelo na terceira e última etapa, que parte de
Melgaço às  13 horas e tem chegada tabém a Melgaço,por volta das
15.45. Sai da Av. 25 de Abril e  tem  prémios da montanha  ao km 22,1, ao
km 58,3 e ao km 93,6.   Os ciclistas voltam à  vila, com meta volante ao km
32,6, por volta das 13.50 horas, e ao km 68,8  junto à Câmara, lugar tam-
bém da meta final.

Protocolo
Melgaço volta a acolher em 2018
última etapa do GP Minho
No próximo ano a última etapa do Grande Prémio do Minho (juniores)
volta a ocorrer em Melgaço — indica o protocolo ‘Ciclismo em Melgaço
2017 e 2018’ a assinar  no Solar do Alvarinho, hoje pelas 16 horas, após
a derradeira tirada do 29.º GP Minho A Associação de Ciclismo do Minho,
a Federação Portuguesa de Ciclismo e a Melsport – Melgaço, Desporto e
Lazer E.M.  (empresa municipal que gere o centro de estágios) assumem
o apoio a outras provas abertas a amadores como o Campeonato Nacio-
nal de Ciclocrosse, o Campeonato Nacional de BTT Maratonas e a Prova do
Campeonato do Minho de BTT Cross Country Olímpico.
Em geral, o protocolo visa a colaboração mútua em acções conjuntas de
formação e promoção e desenvolvimento de actividades, na modalidade
ciclismo, nas suas diversas vertentes, tanto de  competição como de lazer. 
As entidades comprometem-se a promover e gerir eventos desportivos
de índole regional e nacional; a fomentar o uso da bicicleta e do ciclismo,
nas vertentes de competição, manutenção e lazer, e a incentivar o fluxo
turístico aproveitando as estruturas existentes e o entorno natural na
área do município. “A prática do ciclismo tem vindo a crescer na comuni-
dade desportiva do nosso concelho e nós temos de apoiar essa prática, de
apoiar os nossos jovens”, salienta Manoel Batista, autarca melgacense,
argumentando que existem no Município  condições de excelência para a
prática da miodalidade: “Temos um fantástico centro de estágios, com
óptimas condições, e um Centro de BTT,na Porta de Lamas de Mouro”.

§hoje

A Associação de Ciclismo do
Minho estreou na 1ª etapa do
Grande Prémio do Minho a
canção “Força Minho” com-
posta em exclusivo para a

ACM pelo músico português
Pedro Marques  também autor
de bandas sonoras para filmes,
toques de telemóveis e músicas
para jogos.

Para a Associação de Ciclismo do Minho

Pedro Marques compôs
canção  “Força Minho”

Hoje em Melgaço 
as condições atmosféricas
deverão ser favoráveis
à prática do ciclismo, com
previsões de temperatura
máxima de 24 graus e céu
nublado. 

24 graus
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Pedro Lopes, que entrou ontem

na terceira e última etapa do

Grande Prémio do Minho,  a ge-

rir a concorrência de Afonso

Silva,  (com o mesmo tempo)   e

com João Carneiro a 4 segundos,

cortou em Melgaço a meta em

terceiro, com o mesmo tempo do

espanhol Guillermo Garcia, ven-

cedor da tirada, e garantiu assim

o triunfo final. Dois segundos,

ao fim de três etapas ditaram o

vencedor.

Após Cabeceiras de Basto e

Vieira do Minho, pautadas por

subidas íngremes da serra e por

descidas sinuosas,  ontem em

Melgaço a decisão ocorreu em

estradas de asfalto largo, com

poucos afastamentos do centro

da vila mais a Norte de Portugal. 

O camisola amarela controlou

sempre a corrida, passando em

terceiro a primeira contagem de

montanha e em segundo lugar a

terceira, antes da última descida.

Os espanhóis da Bathco Abel

Álvarez e  Guillermo Garcia fo-

ram os primeiros a atacar, ao

22.º quilómetro, no primeiro

prémio de montanha, seguidos

de Pedro Lopes (Seissa/KTM-

Bikeseven/Matias&Araújo/Fru-

lact) e João Guerreiro (Spor-

ting/Tavira/Formação Eng. Brito

da Mana).

Nos metros finais, que foram

disputados por três ciclistas ao

sprint,  Guillermo Garcia  im-

pês-se a Diogo Vieira (Tensai/

Sambiental/Santa Marta) mas

Pedro Lopes chegou cronome-

trado com o mesmo tempo do

espanhol e ainda ganhou 2 se-

gundos decisivos ao sportinguis-

ta Afonso Silva e outros tantos a

João Carneiro (Rádio Popular/

Boavista), os seus mais directos

perseguidores.

Pedro Lopes vence 
Grande Prémio do Minho 
TERCEIRO LUGAR EM MELGAÇO com o mesmo tempo do vencedor bastou
ontem ao vimaranense Pedro Lopes para manter a camisola amarela.

INDIVIDUAL NA 3.ª ETAPA
Espanhol Guillermo Garcia vence na chegada a Melgaço
1.  Guillermo Garcia (Bathco/CC Besaya), 2.38.11 horas.
2.  Diogo Vieira  (Tensai/Sambiental/Sta Marta Bila Bikers/Carnes Silva/ Cycleso), m.t.  
3.  Pedro Lopes  (Seissa/KTMBikeseven/Matias & Araújo/Frulact), m.t.
4. Rodrigo Silva  (Rádio Popular/Boavista), a 2 s 
5. Leonel Firmino (Sicasal/ Liberty/ Bombarrelense), m.t.
6. Sergio Trueba Prieto  (Codelse Cycling Team), m.t.
7. Rodrigo Caixas (LA Alumínios/SGR Ambiente/CCA Paio Pires), m.t.
8. António Ferreira (Moreira Congelados/Feira/Bicicletas Andrade), m.t.
9. Bruno Brito (Tensai/Sambiental/ St Marta Bila Bikers/ Carnes Silva/ Cycleso), m.t.
10. Carlos Barreiros (Tensai/Sambiental/St Marta Bila Bikers/Carnes Silva/Cycleso), m.t.

GERAL INDIVIDUAL
Pedro Lopes mantém amarela 
1. Pedro Lopes  (Seissa/KTMBikeseven/Matias & Araújo/Frulact), 7.48.58 horas
2. Afonso Silva (Sporting/Tavira/Formação Eng. Brito da Mana), a 2s.
3. João Carneiro (Rádio Popular/Boavista) a 6 s
4. Artur Chaves (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel), a 34 s
5. Abel Franco Alvarez (Bathco/CC/Besaya), m.t.
6. Guilherme Valverde (Academia Joaquim Agostinho/UDO), a 42s
7. Rodrigo Caixas (LA Alumínios/SGR Ambiente/CCA Paio Pires), a 1m15s
8. António Ferreira (Moreira Congelados/Feira/Bicicletas Andrade), m.t.
9. Pedro Andrade (Moreira Congelados/Feira/Bicic. Andrade), a 1m25s. 
10. Tiago Henriques  (Academia Joaquim Agostinho/UDO), a 1m28s.

EQUIPAS NA 3.ª ETAPA
Tensai e espanhóis da Bathco dominaram
1. Tensai/Sambiental/ St. Marta Bila Bikers/ Carnes Silva/Cycleso, 7.54.37 horas.
2. Bathco, a 6s
3. Moreira/Congelados/Feira/Bicicletas Andrade, a 18s 
4. Sporting/Tavira/Formação Eng. Brito da Mana, m.t.
5. Academia Joaquim Agostinho/UDO, a 20s 
6. Bairrada, a 24s 
7. Maia, a 51s 
8. Codelse Cycling Team, a 52s 
9. Silva & Vinha /ADRAP/Sentir Penafiel, a 56s

GERAL POR EQUIPAS
Academia Joaquim Agostinho/UDO manteve liderança
1. Academia Joaquim Agostinho/UDO, 23.30.38 horas
2. Bathco, a 45s
3. Sporting/Tavira/Formação Eng. Brito da Mana, a 59s
4. Silva & Vinha /ADRAP/Sentir Penafiel, a 1m02s 
5.  Seissa/KTMBikeseven/Matias & Araújo/Frulact), a 3.00 m
6. Moreira/Congelados/Feira/Bicicletas Andrade, a 4.50 m
7. Bairrada, a 10.20m
8. Sicasal/Liberty/Bombarrelense, a 14.14m
9. Maia, a 17m59s

GERAL MONTANHA
Espanhol Abel Franco assumiu montanha
1. Abel Franco (Bat), 28; 2. Pedro Lopes  (Sei), 26; 3. Afonso Silva (Spo), 10

GERAL POR PONTOS
Diogo Vieira  luta nos pontos
1. Diogo Vieira (Ten), 20; 2,  Pedro Lopes (Sei), 16; 3. Guilhermo Garca (SVI), 10

GERAL 1.º ANO
Afonso Silva
1. Afonso Silva, 20 (Spo), 7.40.00 horas; 2, Guilherme Valverde (AJA), 7.49.40h 
3. Rodrigo Caixas (LAA), 7.50.13h

GERAL 1.º EQUIPA CLUBE
Pedro Lopes
1. Pedro Lopes (Sei), 7.48.58 horas; 2. José Vieira (Sei), 7.50.33h; 3. Fábio Costa, 7.50.19h 
3. Rodrigo Caixas (LAA), 7.50.13h

§classificações

RUI JORGE/ACM   

Braço no ar: terceiro na etapa com tempo do vencedor bastou para Pedro Lopes ganhar

Henrique Rodrigues, 
do Moreira Congelados/
Feira/Bicicletas Andrade),
encabeçou a primeira fuga,
seguido por  três onde se
integravam o espanhol
Franco Álvarez da Bathco,
Luís Gonçalves, do team
Almodôvar, e Diogo Pereira,
da Academia Joaquim
Agostinho/UDO. Estes
fugitivos em fase inicial
terão cumprido uma função
táctica. 

Por equipas, a Academia
Joaquim Agostinho, que
liderava, manteve a posição
e os espanhóis da Bathco, ue
entraram para esta etapa na
quarta posição, terminaram
a prova no segundo lugar
colectivo.  

+ mais 

VINHO BRANCO (NOVO)
Mínimo 50 Litros (a granel): 1,20€/Litro

Ao Litro: 1,30€

ENGARRAFADO: 1,60€/Garrafa

QUINTA DE JUSTE - Santa Lucrécia - BRAGA
De Segunda a Sexta, das 09h às 17h 

Sábado só de manhã das 09h00 às 12h00

961 104 008
Publicidade
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“Agora a minha agenda em ter-
mos desportivos passa por ir, na
semana que vem, à Dinamarca
para disputar o Campeonato da
Europa e dar o meu melhor”,
confessou ontem Pedro Lopes, o
jovem ciclista vimaranense, da
freguesia de Mesão Frio, após
vencer em Melgaço o Grande
Prémio do Minho.

“Correu-me muito bem e sinto-
-me em condições para ir discu-
tir o  Campeonato  da Europa”,
salientou, de sorriso bem aberto
no rosto, o camisola amarela,
que já tinha ganho a primeira
etapa em Cabeceiras de Basto e
geriu as situações do mais direc-
tos concorrentes, Afonso Silva,
do Sporting /Tavira/Formação
Eng. Brito da Mana que partiu
para a última etapa com o mes-
mo tempo e João Carneiro (RP/
Boavista) a escassos 4 segundos.

“Estou mesmo muito satisfeito
com esta vitória. Devo-a aos
meus colegas de equipa, pois
eles foram enormes e fizeram
um excelente trabalho. Por isso,
Esta vitória não me pertence só
a mim, também é deles”, vincou
o jovem corredor da Seissa/
KTMBikeseven/Matias&Araújo
/Frulact), uma equipa que corre
equipada com produtos têxteis
da região vimaranense. 

Pedro Lopes garantiu mesmo
que entrou no Grande Prémio do
Minho com disposição de ven-
cer. 

“Vou à Dinamarca disputar
o Campeonato da Europa”
CONFIANÇA COM TRIUNFO no Grande Prémio do Minho anima ciclista
vimaranense para ir à Dinamarca disputar Campeonato da Europa. 

DR   

Pedro Lopes reconhece no seu triunfo individual o trabalho da equipa

Associação de Ciclismo do Minho
Escalões escolas, cadetes e juniores
com provas em Agosto e Setembro
No calendário competitivo da Associação de Ciclismo do Minho, segue-se
uma pausa de duas semanas, retomando actividade com provas para os
escalões de formação - escolas, cadetes e juniores, dia 12 de Agosto, um
sábado, em Rendufe - Amares, no dia 13 (domingo) em Barcelos e ainda
no dia 15   em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo.
Para os mesmos escalões, a agenda retoma dias 9 e 23 de Setembro, em
Fafe e em Mesão Frio - Guimarães. 

Agosto
Dia 12
16.º Prémio de Ciclismo de Rendufe/ACM/ Rendufe Futebol Clube
Escolas, Cadetes e Juniores - Rendufe (Amares) 

Dia 13
32.º Prémio Cidade de Barcelos/ACM /Centro Ciclista de Barcelos
Escolas, Cadetes e Juniores - Barcelos 

Dia 15
42.º Circuito de Santa Marta Portuzêlo/ACM /GDCP Santa Marta Portuzêlo
Escolas, Cadetes e Juniores - Santa Marta de Portuzêlo (Viana do Castelo) 

Setembro
Dia 9
Prémio Fafe - Sala de Visitas do Minho  - ACM - Câmara Municipal de Fafe
Escolas, Cadetes - Fafe 

Dia 23
Prémio de Ciclismo de Mesão Frio  - ACM
Escolas, Cadetes e Juniores - Mesão Frio (Guimarães) 

§calendário

Pedro Lopes (Seissa/KTM-Bi-
keseven/Matias&Araújo/Fru-
lact) venceu as classificações
geral individual (Camisola
Amarela – Empiqua), e a de
melhor atleta da ACM (Cami-
sola Branca – Força Minho). 
Diogo Vieira (Tensai/Sambien-
tal/Santa Marta) conquistou a
classificação geral dos pontos

(Camisola Verde – ControlSa-
fe), Abel Álvarez (Bathco) a
classificação geral da monta-
nha  (Camisola Azul – Arreca-
dações da Quintã). 
Afonso Silva (Sporting / Tavira
/ Formação Eng. Brito da Ma-
na) venceu a classificação da
juventude (Camisola Laranja –
Cision).

Para ciclistas da Associação de Ciclismo do Minho

Também venceu troféu
de melhor da ACM

DR   

Este jornal acompanhou o Grande Prémio do Minho
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Está em fase de arranque a cria-
ção da ADDP - Associação de
Dirigentes Desportivos de Por-
tugal. Reivindicar incentivos
que reconheçam o papel social
dos dirigentes que no desporto
têm sido tratados num contexto
de voluntariado, embora sujeitos
a crescentes exigências é uma
questão prioritária, revelou José
Luís Ribeiro, o presidente da
ACM - Associação de Ciclismo
do Minho. 

Contestando a ausência de  for-
mas de estimular e valorizar, o
papel dos dirigentes desportivos
voluntários com medidas e ac-
ções a nível local e nacional que
contribuam para melhorar as
condições e a eficácia, tanto dos
voluntários como das organiza-

ções, José Luís Ribeiro defende
que através de incentivos e valo-
rização, “talvez seja viável, com
as pessoas e para as pessoas, en-
contrar fórmulas capazes de res-
suscitar e de manter viva a pai-
xão, a criatividade e a dedicação
dos dirigentes desportivos”.

Segundo aquele responsável, o
papel dos dirigentes desportivos,
em especial dos que desempe-
nham essa função em regime de
voluntariado, “tem vindo a ser
gravemente subestimado apesar
dos evidentes sintomas das difi-
culdades de desempenho e de re-
crutamento”.

Assim, acrescenta, com uma
função social “de reconhecida
valia e imprescindíveis ao fun-
cionamento das colectividades e
associações, os dirigentes são o
motor do sistema desportivo
sem o qual os clubes e os atletas

não teriam sequer a oportunida-
de de experimentar e de praticar
desporto e, de alcançar os seus
feitos”.

Lembrando que os dirigentes
desportivos prestam à comuni-
dade “um serviço singular, man-
tendo activos e dinamizando
projectos que contribuem, por
exemplo, para a integração so-
cial, a democratização da prática
desportiva e a preservação dos
valores do desporto”, José Luís
Ribeiro sustenta que  os dirigen-
tes desportivos voluntários
“permanecem incógnitos no le-
que de incentivos, reconheci-
mento e valorização conferidos
a outros agentes desportivos pe-
los diversos poderes”. 

O próprio Regime Jurídico das
Federações Desportivas, realça
José Luís Ribeiro, “estabelece
que as assembleias gerais das fe-

derações integrem representan-
tes dos agentes desportivos (pra-
ticantes, treinadores e árbitros)
ignorando em absoluto os diri-
gentes desportivos, o mesmo
acontecendo nos planos de de-
senvolvimento e de distinção do
mérito desportivo, promovidos a
nível local ou nacional”.

Por outro lado, sustenta ainda,
“habituados a beneficiar da par-
ticipação cívica e do trabalho
voluntário dos dirigentes des-
portivos, a comunidade em geral
e os diversos poderes políticos
não se coíbem de apresentar ca-
da vez mais exigências aos diri-
gentes desportivos voluntários, a
quem não admitem falhas, mas
escondem-se na hora de os in-
centivar e apoiar”.

Para José Luís Ribeiro, a conti-
nuidade do dirigismo voluntário
e dos projectos associativos es-

tará em causa “enquanto não
surgirem medidas concretas que,
em paridade com outros agentes
desportivos, conduzam a um re-
conhecimento pleno da função
dos dirigentes desportivos”.
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O Grande Prémio do Minho  tem
praticamente garantida a adesão
para 2018 das três câmaras da
edição 2017 e ainda pode incluir
mais municípios. Essa evolução
depende de haver mais autar-
quias interessadas, mas também
de condições para a comitiva e
pessoal da própria organização
como dos clubes, que participam
enquanto voluntários, revelou
José Luís Ribeiro, presidente da
ACM - Associação de Ciclismo
do Minho, 

Em declarações que prestou
ontem em Melgaço, no final da
29.ª edição do Grande Prémio do
Minho, aquele responsável ex-
plicou que  a aposta no escalão
de juniores foi “consensual”,
tendo sido adoptada pela direc-
ção da ACM “em concertação
com os clubes”.

“Já há passos dados para a rea-
lização da prova no próximo
ano”, adiantou — como o Cor-

reio do Minho noticiou  a ACM
celebrou um protocolo com a
Câmara de Melgaço para voltar
a acolher a meta final do Grande
Prémio do Minho em 2018, e

Cabeceiras de Basto e Vieira do
Minho, municípios por onde a
prova também passou na edição
2017 ontem concluída, segundo
José Luís Ribeiro, “também já

manifestaram todo o interesse
em voltarem a ter a prova”.

“Provavelmente iremos mantê-
la no escalão de juniores, que é o
essencial das associações regio-

nais: promover a formação e a
prática desportiva dos jovens”,
vincou.   Segundo José Luís Ri-
beiro, o balanço da 29.ª edição é
“extremamente positivo,  porque
fizemos regressar à estrada o
Grande Prémio do Minho com
assinalável êxito”.

Ainda para o presidente da
ACM, “este sucesso deve-se
fundamentalmente às autarquias
de Cabeceiras de Basto, Vieira
do Minho e Melgaço e dos pa-
trocinadores, que viabilizaram a
realização desta prova, deve-se
às equipas”.  José Luís Ribeiro
realça “um grupo de pessoas que
foi fundamental a este sucesso:
dirigentes e colaboradores dos
clubes desportivos, voluntários,
que são o motor do desporto em
Portugal, e necessitam, de uma
vez por todas de ser incentiva-
dos e valorizados. Porque são
eles que fazem o desporto avan-
çar, é urgente que  as entidades
oficiais façam o esforço e incen-
tivem os dirigentes e colabora-
dores voluntários”.  

Em 2018 pode ter mais municípios e mais dias
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO MINHO, José Luís Ribeiro, revelou ontem que Melgaço, Vieira do Minho e
Cabeceiras de Basto reiteram interesse em acolher Grande Prémio do Minho. Pode haver mais, se houver condições - adiantou.

DR   

José Luís Ribeiro, presidente da Associação de Ciclismo do Minho, ontem, com um jovem ciclista após a chegada em Melgaço

O seu papel tem sido “gravemente subestimado”, considera José Luís Ribeiro

Dirigentes desportivos criam associação
em busca de incentivos e reconhecimento

lll
“Em tempos idos, ser
dirigente desportivo
voluntário em associações,
colectividades e clubes era
suficientemente aliciante
para que abundassem
interessados. 
As associações detinham
uma estimável capacidade
de atracção e mobilização
que, associada a uma
predisposição dos cidadãos
para a participação cívica,
favorecia o envolvimento e
o desenvolvimento de
projectos associativos”.

José Luís Ribeiro
presidente da Associação

de Ciclismo do Minho
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