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CICLISMO
| Carlos Costinha Sousa | 

Braga é hoje a capital do ciclis-
mo minhoto e também nacional,
sendo cidade anfitriã da Gala de
Encerramento da Época Despor-
tiva  de 2014 da Associação de
Ciclismo do Minho, um evento
que tem como principais objecti-
vos, para além do encerramento
da temporada, a homenagem aos
campeões e aos atletas que mais
se destacaram ao longo da época
desportiva, mas também cele-
brar a modalidade que já foi uma
das rainhas em Portugal e sem-
pre teve, e continua a ter, enor-
me representatividade e repre-
sentação na região minhota.

A nata do ciclismo minhoto e
também nacional vai estar, esta
tarde, a partir das 16 horas, no
auditório do Parque de Exposi-
ções de Braga, com presenças
confirmadas dos ciclistas Rui
Sousa, Tiago Machado e José
Mendes, entre outros, de Delmi-
no Pereira e Artur Moreira Lo-
pes, presidentes da direcção e da
assembleia geral da Federação
Portuguesa de Ciclismo, de vá-
rios representantes de entidades
oficiais, com destaque para o se-

cretário de Estado do Desporto e
Juventude, o também minhoto
Emídio Guerreiro.

A Gala de Encerramento da
Época Desportiva da Associação
de Ciclismo do Minho chega a
Braga depois de ter passado por
Guimarães, Fafe, Viana do Cas-

telo, Pevidém e Vila Nova de
Famalicão, numa rotatividade
que a associação que rege a mo-
dalidade a nível da região mi-
nhota implementou desde o iní-
cio e à qual pretende dar conti-
nuidade.

Recorde-se que a Associação

de Cisclimo do Minho é uma In-
tituição de Utilidade Pública e
representa o Minho na Federa-
ção Portuguesa de Ciclismo,
tendo sido fundada em 1977
possuindo, actualmente, mais de
2500 atletas federados, dividi-
dos por 106 clubes associados.

HOMENAGEADOS
| Carlos Costinha Sousa | 

Durante a Gala de Encerramento
da Época Desportiva de 2014 da
Associação de Ciclismo do Mi-
nho vão ser distinguidos e ho-
menageados todos os ciclistas
minhotos que se destacaram ao
longo da temporada 2013/2014,
ao conquistarem títulos de cam-
peões nacionais.

São vários os vencedores a ní-
vel nacional que que hoje serão
homenageados, mas não são só
estes que estão em destaque, já
que a gala servirá também para a
associação que rege o ciclismo
minhoto entregar os prémios fi-
nais do Campeonato do Minho
de BTT XCO, Campeonato do
Minho de BTT XCM - Arreca-
dações da Quintã, Campeonato
do Minho de BTT DHI - Cision
e Troféu Revelações do Ciclsi-
mo de Estrada - Herdmar.

Braga celebra hoje o ciclismo minhoto
A NATA DO CICLISMO MINHOTO reúne-se, hoje, no auditório do Parque de Exposições de Braga para a realização da Gala de En-
cerramento da Época Desportiva da Associação de Ciclismo do Minho, homenageando os atletas que mais se destacaram em 2014.

Prémios das provas minhotas também serão entregues

Campeões nacionais homenageados

ACM

Alguns dos homenageados da Gala de Encerramento da Época Desportiva da AC Minho 2013

DR

Tiago Machado marca presença na Gala da A.C. Minho

+ programa
Actuações durante a Gala
da AC Minho:
- Backstage - escola de dan-
ça e artes performativas
(sendo os ciclistas atletas
de alta endurance, quase
que os podemos encarar
como super-heróis ou per-
sonagens com super po-
deres. Foi isso que inspirou
o grupo de exibição da
Backstage para uma ode à
endurance mental e física
destes grandes atletas, nu-
ma coreografia de Rosália
Passinhas);
- Tuna Universitária do Mi-
nho;
- Pé de Dança - Escola de
dança, Centro Cultural de
Santo Adrião;
- Marco Génio;
- Associação Portuguesa
de Rope Skipping;
- Academia Synergia.
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