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CAMPEONATOS NACIONAIS DE CICLISMO DE PISTA EM SANGALHOS 

 

Os Campeonatos Nacionais Ciclismo de Pista vão animar o Centro de Alto Rendimento de 

Anadia / Velódromo Nacional, em Sangalhos, no próximo fim-de-semana, dias 2 e 3 de fevereiro, das 

10h30 às 19h20 e das 10h00 às 15h00, respetivamente. A entrada é gratuita. 

Depois de, no passado dia 5 de janeiro, ter sido palco para a sagração dos novos campeões 

nacionais, masculinos e femininos, de omnium, na categoria de elites, o velódromo vai agora dar a 

conhecer os campeões de eliminação, scratch, corrida por pontos, perseguição individual e perseguição 

por equipas, nas categorias de cadetes, juniores, elites, e masters. Estarão também em disputa os 

títulos de campeão nacional de paraciclismo em perseguição individual e em 500 metros. As provas 

revestem-se de grande importância uma vez que a soma de pontos se reflete no ranking, e, nessa 

medida, na qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. 

 O ciclismo de pista regressa ao velódromo no sábado seguinte, 9 de fevereiro, onde, a partir das 

10h00, se disputa o Troféu Sunlive, 3ª prova da Taça de Portugal nas categorias de juvenis, cadetes, 

juniores e elites (masculinos e femininos) e masters (femininos). 

 

No domingo, dia 10, tem início a época nacional de estrada, com a realização da Prova de 

Abertura - Região de Aveiro, primeira corrida da Taça de Portugal Jogos Santa Casa, de elite. As equipas 

irão pedalar nos 11 concelhos da Região de Aveiro, com partida em Sever do Vouga, pelas 12h00, e 

chegada a Estarreja às 15h50. Vindos de Oliveira do Bairro, os ciclistas deverão cruzar terras anadienses 

por volta das 13h30, passando junto a Sangalhos, em direção à sede do concelho (Avenida das 

Laranjeiras, Praça do Município, Avenida José Luciano de Castro e Rua das Flores), e daí a Mogofores, 

Ancas e Amoreira da Gândara, seguindo para Mamarrosa. 
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