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Ciclismo 

João Moreira e Inês Melo
vencem Bragança Granfondo 

Classificações

Granfondo (137 km)

Masculinos
1º João Moreira 
(Love Tiles) 
2º Gonçalo Freitas
(Love Tiles) 
3º Rafael Ferreira
(Love Tiles)

Femininos
1ª Fátima Melo
(Love Tiles) 
2ª Rosa Rorigues
(CC Monção) 
3ª Isabel López
(Mondoñedo)

Mediofondo (98 km)

Masculinos
1º José Oliveira
(Lipor Bike Team) 
2º João Ferreira
(Peruf Racing Team) 
3º Carlos Aguiar
(Love Tiles)

Femininos
1ª Anabela Foneca
Unique Bike Team) 
2ª Ana Valido (Individual) 
3ª Maria Silva
(Brigada do pedal)

Minifondo (60 km)

Masculinos
1º Marco Correia
(Bolflex BTTeam) 
2º Miguel Ribeiro
(BMC/Navais) 
3º André Sousa
Love Tiles)

Femininos
1ª Marisa Ferreira (Efapel) 
2ª Ana Moreira
(Magriços Ermesinde) 
3ª Liliana Silva
(Balantuna)

O Bragança Granfondo voltou a superar 
as expectativas. A prova contou com 1650 
participantes de 14 nacionalidades.

Susana Madureira  

O conceito de “ciclismo 
para todos” esteve bem pre-
sente na terceira edição do 
Bragança Granfondo.

Em prova estiveram par-
ticipantes de 14 nacionalida-
des  com destaque para Álva-
ro Pino, nome incontornável 
do ciclismo internacional. O 
antigo ciclista e vencedor da 
Volta a Espanha em 1986 le-
vou o dorsal número 1.

Com partida e chegada 
em Bragança, este ano o per-
curso incluiu o concelho de 
Vimioso. Os participantes ti-
nham três distâncias à esco-
lha, o Granfondo de 137 km, 
o Mediofondo de 98 km e o 
Minifondo de 60 km.

O grande vencedor foi 
João Moreira, repetindo o fei-
to de 2017, depois do tercei-
ro lugar alcançado em 2018. 
O ciclista da Love Tiles ven-
ceu a prova ao sprint com o 
tempo de 03h45m37s. “Es-
te ano houve uma particula-
ridade, o pódio foi preenchi-
do por mim e por mais dois 
colegas de equipa”, disse João 
Moreira. 

Em femininos, Fátima 
Melo (Love Tiles) regressou 
às vitórias, depois da que-

da em Janeiro de 2018, que a 
impediu de competir durante 
um longo período de tempo.

No Mediofondo destaque 
para a vitória do Velo Clube 
de Bragança em duplas com 
Fábio Oliveira e Ricardo Tei-
xeira. 

O Bragança Granfondo 
contou ainda com o Granfon-
do Kids, no sábado, em que 
participaram 134 crianças, 
dos 5 aos 12 anos.

Bragança Granfondo 
dinamiza economia 
local e está mais 
internacional

A prova fez lotar a hotela-
ria do concelho de Bragança. 
Hernâni Dias, presidente do 

município, diz mesmo que “a 
capacidade de alojamento do 
concelho de Bragança, prova-
velmente, já não é suficien-
te para acolher todos os par-
ticipantes” e dar resposta a 
uma iniciativa que tem já um 
grande impacto na economia 
e no turismo do concelho. 

O Bragança Granfondo 
2019 foi promovido pelo Mu-

nicípio de Bragança, no âm-
bito do Orçamento Participa-
tivo 2018.

Reforçar a aposta na in-
ternacionalização do evento 
é o objectivo da organização. 
Manuel Zeferino, da Bikeser-
vice, aponta para Espanha, 
pois o número de espanhóis 
no evento cresce de ano pa-
ra ano. “Termos em Bragan-
ça mais de 1600 participantes 
é um êxito enorme. Nós que-
remos continuar a crescer, 
queremos crescer através dos 
participantes espanhóis. Es-
te ano tivemos mais 120 que 
em 2018”.

No evento foi também an-
gariada a quantia de 945 eu-
ros, através da caminhada so-
lidária, que reverteu para a 
Delegação de Bragança da Li-
ga Portuguesa Contra o Can-
cro.

João Moreira e Fátima Melo, os vencedores, (ao centro) no pódio 

Álvaro Pino (ao centro) com Hernâni Dias (à esq.) e Manuel Zeferino
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Foi apresentada ontem a 
Unidade de hospitalização 
domiciliária, uma alternativa ao 
internamento convencional

Hospitalização 
domiciliária começa 
com cinco camas
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O grupo já produziu doze temas 
que podem ser encontrados no 
YouTube e no Spotify

Raiva Rosa de Bragança 
para o rock português
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Tempestade inédita de granizo
em Mogadouro

Miranda do Douro

Sendim inaugurou três obras
em dia de aniversário da vila Pág. 7

Foto: Meteo Trás-os-Montes

João Moreira e Inês Melo foram 
os grandes vencedores
da competição deste ano

Bragança Granfondo 
contou com mais
de 1600 ciclistas
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