
 

Comunicado de Imprensa 28 de Maio de 2012 

G.P. Abimota-Região de Aveiro na 
estrada em Junho e com partida de 
Salamanca 

8, 9, e 10 de Junho ficarão marcados na mente e pernas dos ciclistas portugueses, 
espanhóis e gregos que participarem na 33ª Edição do Grande Prémio de Ciclismo ABIMOTA 
– REGIÃO DE AVEIRO. Na sequência do protocolo assinado no ano passado entre a Abimota e 
a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, esta edição percorre todo o eixo A25, 
iniciando-se em Espanha (Salamanca e Ciudad Rodrigo serão cidades de partida e chegada), 
sendo um duro teste para os ciclistas participantes, com a Serra da Estrela e o Caramulo a 
colocarem dificuldades acrescidas! 
 

A 33ª Edição do Grande Prémio ABIMOTA-Região de Aveiro foi apresentada hoje, em 

Anadia e irá para a estrada de 7 a 10 de Junho, iniciando a primeira etapa entre Salamanca e 

Ciudad Rodrigo, região de Castilla y Lyon com forte ligação económica e turística à Região de 

Aveiro, seguindo-se a segunda etapa, já em Portugal, na Beira Alta, com partida no Município 

da Guarda e chegada em alto no Caramulo, terminando no terceiro dia num percurso pelos 

Municípios da Região de Aveiro. 

 Para Armando Levi, vice-presidente da ABIMOTA esta edição “mantém a nossa aposta 

de vincular este Grande Prémio a esta Região, tornando-o num veículo promocional de 

excelência”. Uma aposta reiterada por Ribau Esteves, presidente do Conselho Executivo da 

Região de Aveiro, para quem “esta parceria institucional com uma associação empresarial da 

região é uma nova formula de promoção da bicicleta e da Região e motivo de união entre 

todos os municípios”. Realçou igualmente a a aposta turística e exportadora efectuada, ligando 

a componente desportiva com uma acção promocional do Turismo do Centro de Portugal em 

Espanha. 

Esta edição da prova conta também com mais interesse por parte das equipas, tendo a 

organização efectuado um esforço para aumentar o leque de participantes, contando com a 



presença das 4 equipas profissionais portuguesas (escalão continental), três espanholas 

(BURGOS-BH, Orbea (Continental) e Super Froiz) e a grega Gios-Deyser Leon Castro para além 

de sete equipas de clubes (sub-23)!  

Na véspera da partida do 33º Grande Prémio Abimota-Região de Aveiro, a 07 de 

Junho, e visando reforçar a notoriedade da marca turística Ria de Aveiro, a Entidade Regional 

de Turismo do Centro de Portugal promove uma acção promocional de proximidade em 

Salamanca. A acção “Ria de Aveiro en Salamanca” vai encher de colorido e de alegria a 

movimentada “Plaza de los Bandos”, localizada junto à Plaza Mayor, no coração da movida 

salamantina. A partir das 15h do dia 07 de Junho, um veículo equipado com ecrã multimédia e 

aparelhagem sonora, um barco moliceiro (barco tradicional da Ria de Aveiro), diversos espaços 

tenda com produtos regionais, artesanato e artesãos a trabalhar ao vivo, “invadem” a praça 

num verdeiro ambiente de festa que se prolonga pela noite dentro, no conhecido 

bar/discoteca “Cubic Club”. 

Como já foi referido, a primeira etapa, a 8 de Junho, realiza-se totalmente em solo 

espanhol, saindo da conhecida Plaza Mayor, em Salamanca e com chegada a Ciudad Rodrigo, 

cidade geminada com o Município de Aveiro, depois de percorrer cerca de 130 quilómetros. As 

etapas de sábado e domingo, já em território nacional serão um verdadeiro teste para os 

atletas presentes. Assim, no dia 09 teremos a partida na Guarda e os ciclistas ultrapassarão 

dificuldades acrescidas com a subida até às Penhas Douradas (Serra da Estrela), com  

passagem por Gouveia, Nelas e Tondela, município onde termina esta etapa, com uma 

chegada em alto, ao Caramulo num percurso de 166 km. 

O último dia é totalmente dedicado à Região de Aveiro e os 174km dão espaço para 

que, partindo de Albergaria-a-Velha o pelotão percorra todos os onze Municípios da Região de 

Aveiro, passando ainda por Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra.  

Esta prova simboliza a cooperação entre o sector 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 

o reforço de uma aposta de promoção da Região e da Bicicleta.  



No endereço www.grandepremioabimotaregiaodeaveiro.com estarão todas as 

informações sobre a prova, percursos e patrocinadores e o acompanhamento diário é 

efectuado em https://www.facebook.com/gpabimotaregiaodeaveiro  

                  

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