
 
 
 

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

  Aveiro, 16 de Junho de 2011 

 
NOTA DE IMPRENSA 

 

G.P. Abimota/Região de Aveiro regressa nas estradas da região 
  

 1, 2 e 3 de Julho marca o regresso à estrada de uma das mais carismáticas provas 

velocipédicas nacionais. Na sequência do protocolo assinado em Fevereiro entre Abimota e Região 

de Aveiro, a 32ª Edição do Grande Prémio vai percorrer toda a região e terá na sexta-feira uma 

etapa surpreendente: as equipas correm em contra-relógio no Velódromo Nacional, em Sangalhos! 

 
 

A 32ª Edição do Grande Prémio ABIMOTA-Região de Aveiro foi apresentada hoje, em Aveiro e irá para 

a estrada no primeiro fim-de-semana de Julho (1,2 e 3 de Julho) percorrendo toda a Região de Aveiro (11 

Municípios) e os Municípios de Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra, Mealhada e Mortágua em três etapas 

(prólogo na sexta-feira e etapas em linha no sábado e domingo). 

O principal destaque desta edição da prova, que contará com a presença das 4 equipas profissionais 

portuguesas (escalão continental), duas espanholas e as equipas de clubes (sub-23) é o prólogo efectuado na sexta-

feira, dia 1, que levará as equipas a darem 20 voltas no Velódromo Nacional, em Sangalhos (percurso de 5 Km) 

num momento que acreditamos irá entusiasmar todo o público e os ciclistas, alguns dos quais terão o primeiro 

contacto com um percurso indoor! 

As etapas de sábado e domingo irão percorrer toda a região. Assim, no dia 02 teremos a partida em Ovar 

e serão percorridos 158 quilómetros até Sever do Vouga, passando pelos Municípios de Ovar, Murtosa, Estarreja, 

Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra, Albergaria a Velha e Sever do Vouga. A terceira etapa, a decorrer no dia 

03 entre a Praia da Barra (Ílhavo) e Águeda, no total de 134 quilómetros, tem partida na Praia da Barra, Município 

de Ílhavo, passando por Vagos, Aveiro, Oliveira do Bairro, Anadia, Mealhada, Mortágua e Águeda.  

É com apreço que fabricantes e Municípios, entidades privadas e públicas se unem 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 marca uma nova forma de promover a Região e a Bicicleta. 

Como é do conhecimento público será feito um modelo em crescendo quer da prova quer das actividades de forma 

a cativar todas as entidades. O modelo trianual terá como estrutura em 2011 – Prova a decorrer na Zona Centro do 

País e essencialmente na Região de Aveiro; em 2012 – Prova a decorrer no Eixo A25 (Salamanca – Região de 

Aveiro) e em 2013 – Prova a decorrer no Eixo Vigo – Região de Aveiro. 

No endereço www.grandepremioabimotaregiaodeaveiro.com estarão todas as informações sobre a prova, 

percursos e patrocinadores. 
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                     Outras iniciativas se realizarão no âmbito desta Parceria, dando-se já nota do “Seminário da 

Mobilidade”, que se vai realizar a 23 de Setembro de 2011, na Murtosa (Ribeira de Pardelhas), além de acções de 

promoção do projecto da “Ciclovia da Ria” que o Polis da Ria de Aveiro está a desenvolver. 

 

Contactos com a Imprensa: João Oliveira (915756190) ou Paulo Rodrigues (918614674) 

 
 

          
 

 

 
 


