
 

Rua do Carmo, n. 20  - 1º | 3800-127 Aveiro | Apartado  589 | Tel: 234 377 650 | Fax: 234 377 659  | geral@regiaodeaveiro.pt | NIPC: 508 771 935 

Aveiro, 06 de junho de 2013 
 

 
NOTA DE IMPRENSA 

 
34.º GRANDE PRÉMIO DE CICLISMO ABIMOTA/REGIÃO DE AVEIRO 

 

 
A 34ª Edição do Grande Prémio Abimota/Região de Aveiro vai para a estrada nos 

próximos dias 8, 9 e 10 de Junho, sendo a primeira etapa entre a emblemática cidade de 

Santiago de Compostela e Vigo, região da Galiza com grande ligação económica e turística à 

Região de Aveiro, seguindo-se a segunda etapa, já em Portugal, na região minhota, com partida 

no Município de Vila Nova de Cerveira e chegada a Viana do Castelo, terminando o terceiro dia 

com o já clássico percurso pelos Municípios da Região de Aveiro. 

Esta edição da prova apostou igualmente no reforço da sua componente internacional, 

contando com 15 equipas de quatro países diferentes. Às seis equipas profissionais portuguesas, 

somam-se três espanholas (BURGOS-BH, Supermercados Froiz, repetentes e a Diputacion de 

Leon-Arte en Transfer) e as equatoriana RPM Team Ecuador e paraguaia Start Paraguai. O 

pelotão, que terá cerca de 110 participantes, contará igualmente com 4 equipas de clubes 

portuguesas (sub-23) – (Liberty, Maia, José Maria Nicolau e Anicolor). 

Esta prova simboliza a cooperação entre o setor empresarial e Municípios, entidades 

privadas e públicas como o Turismo do Centro de Portugal, potenciando os esforços para 

manter vivo um evento como o GP Ciclismo “Abimota/Região de Aveiro” e a promoção do uso 

da bicicleta. O investimento financeiro e institucional que a Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro e os seus onze Municípios associados fazem neste Grande Prémio de 

Ciclismo representa uma forte aposta na promoção da Região e da Bicicleta.  

Associando-se ao GP de Ciclismo Abimota/Região de Aveiro a TCP – Turismo Centro 

de Portugal organiza, em parceria com a CI Região de Aveiro, uma ação promocional da Ria de 

Aveiro, apostando no reforço de divulgação na nova imagem de comunicação “Ria de Aveiro”, 

promovendo os produtos turísticos e os principais eventos que irão decorrer na Ria de Aveiro e 

no Centro de Portugal, potenciando as parcerias entre agentes do setores económicos da Ria, 

com vista à consolidação e oferta de produtos turísticos diferenciadores.  
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Visite www.regiaodeaveiro.pt e acompanhe a atividade da Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro. 

 
 
Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores 

cumprimentos,  
José Ribau Esteves, eng.  

Presidente do CE da Região de Aveiro 


