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A terceira edição do Bragança 
Granfondo, que se realizou do-
mingo, foi a mais participada de 
todas, com mais de 1600 ciclistas, 
de várias nacionalidades.
A hotelaria na cidade e arredores 
esgotou, o que leva a organização 
a fazer “um balanço extremamen-
te positivo”.
“Notou-se um grande envolvi-
mento da comunidade local, des-
de logo pelo facto de termos a 
colaboração de 50 entidades dife-
rentes que connosco trabalharam.
Recebemos pessoas de muitas na-
cionalidades. São cerca de 12.
Participantes de mais de 200 ci-
dades nacionais e de mais de 120 
de Espanha.
É uma prova em que as pessoas 
querem participar. Obviamente 
que fazemos um balanço positi-
vo, até pelo facto de tudo ter cor-
rido a nível organizativo de forma 
muito profissional.
O feedback já nos chegou de vá-
rios participantes na prova, que 
nos deram os parabéns, não só 
pela logística mas até pela gas-
tronomia, diferente da de outros 
granfondos que acontecem. Apre-
sentámos uma ementa típica da 
nossa terra, com o fumeiro, e isso 
é uma marca deste Granfondo”, 
precisou o presidente da Câmara 

// Bragança

Granfondo bateu recordes 
de participação e esgotou a hotelaria local

de Bragança, Hernâni Dias, um 
dos participantes no Médio Fon-
do.
O galego Álvaro Pino, aquele que 
já foi um dos grandes nomes do 
ciclismo ibérico, foi o dono do 
dorsal número 1.
Dividido em três provas diferentes 
(Granfondo – 137 quilómetros, 
Mediofondo – 98 quilómetros e 
Minifondo – 60 quilómetros), o 
Bragança Granfondo incluiu, ain-
da, uma prova destinada aos mais 
pequenos: o Bragança Granfondo 
Kids, que contou com a partici-
pação de 134 crianças com idades 
compreendidas entre os 5 e os 12 
anos e uma caminhada solidá-
ria, cujo valor das inscrições (945 
euros) reverteu para a Delegação 
de Bragança da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro.
O percurso mais longo (Granfon-
do) foi vencido, em masculinos, 
por João Moreira (Love Tiles) e, 
em femininos, por Fátima Melo 
(Love Tiles). No Mediofondo, 
José Oliveira (Lipor Bike Team) 
e Anabela Fonseca (Unique Bike 
Team) chegaram em primeiro, 
enquanto que no Minifondo os 
campeões foram Marco Correia 
(Bolflex BTTeam) e Marisa Fer-
reira (Efapel).
O Bragança Granfondo 2019 foi 
promovido pelo Município de 
Bragança, no âmbito do Orça-
mento Participativo 2018, com 
45 mil euros previstos.
Para Hernâni Dias, o impacto é 
evidente. “Este evento, para além 
da promoção turística que acon-

tece de forma claríssima, tem um 
impacto económico relevante 
uma vez que todas as unidades 
hoteleiras estão completamente 
lotadas. Houve pessoas que já vie-
ram na sexta-feira, dinamizaram 
a economia, estiveram nos cafés, 
nos restaurantes, nos hotéis, nas 
casas de campo. Toda esta capaci-
dade de alojamento que existe no 
concelho provavelmente não é su-
ficiente para acolher todos os par-
ticipantes. Desde logo se percebe, 
por aí, a importância do evento.
A vinda de tanta gente de fora e 
a quantidade de fotografias do 
nosso território que serão parti-
lhadas, marca, de forma muito 
positiva, aquilo que pretendemos 
que é dar a conhecer o nosso ter-
ritório, as nossas belezas naturais, 

o nosso património, a nossa cul-
tura”, disse. 
Já Manuel Zeferino, responsável 
pela BikeService, que organiza 
o evento, estava satisfeito com o 
aumento de participantes. “Fo-
ram 1635 participantes. Foi um 
recorde, mais 70 do que no ano 
passado. O crescimento tem sido 
constante. Esperemos atingir 
maior nível no próximo ano.
Houve necessidade de mudar al-
guma coisa no percurso. A passa-
gem pela Sanábria era espetacu-
lar mas repetir o mesmo percurso 
durante três anos não seria bom. 
Optámos por Vimioso e foi uma 
boa ideia. Receberam-nos muito 
bem e o público foi maravilhoso. 
Foi um dia fantástico”, concluiu.
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