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TAÇA DE PORTUGAL DE CICLISMO DE PISTA EM SANGALHOS 
 

 

O Centro de Alto Rendimento de Anadia / Velódromo Nacional, em Sangalhos, recebe no 

próximo sábado, dia 9 de fevereiro, das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00, o Troféu Sunlive, terceira 

prova da Taça de Portugal de ciclismo de pista. A entrada é livre. 

A pista do velódromo vai ser palco para a disputa de corridas nas disciplinas de 500m, 

perseguição individual, corrida por pontos, omnium, scratch, e eliminação, estando presentes ciclistas 

das categorias de juvenis, cadetes, juniores e elites (masculinos e femininos), e masters (femininos).  

Nos dias 2 e 3 de fevereiro últimos, o ciclismo de pista dominou também as atenções no 

velódromo, com a realização dos campeonatos nacionais de pista, que contaram com a participação de 

cerca de 180 atletas. Os protagonistas desse fim de semana foram Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) e 

Maria Martins (Sopela Women’s Team), em elites, mas em evidência esteve igualmente a Bairrada 

Cycling Team / Clube de Ciclismo da Bairrada, com sede em Anadia. Entre outros bons resultados, a 

equipa “da casa” conseguiu levar Beatriz Pereira, Margarida Martins e Diogo Narciso ao primeiro lugar 

do pódio, nas disciplinas de corrida por pontos em cadetes, scratch em juniores, e corrida por pontos, 

também em juniores, respetivamente.  

 

“Prova de Abertura” da época de estrada com passagem em Anadia 

No domingo, 10 de fevereiro, o ciclismo volta a marcar presença em Anadia, com o início da 

época nacional de estrada. Corre-se a “Prova de Abertura - Região de Aveiro”, primeira corrida da Taça 

de Portugal Jogos Santa Casa de Elite, com um percurso de 162,4 km, através dos territórios dos 11 

municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. A partida será dada em Sever do Vouga, 

pelas 12h00, estando a chegada marcada para as 15h50, em Estarreja.  

http://www.cm-anadia.pt/
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O pelotão deverá passar pelo concelho de Anadia por volta das 13h30, entrando por Sangalhos 

(variante), em direção a Canha, e daí à sede do concelho, Anadia (Avenida das Laranjeira, Praça do 

Município, Avenida José Luciano de Castro e Rua das Flores), seguindo depois para Mogofores, Ancas e 

Amoreira da Gândara, rumo ao concelho de Oliveira do Bairro. 

Este evento é a primeira prova pontuável para a Taça de Portugal de elites e sub 23, prevendo-

se a presença da “fina flor” do ciclismo nacional. Ao pelotão junta-se igualmente a Equipa Portugal, 

composta pelos gémeos Ivo e Rui Oliveira (UAE Team Emirates) e por Miguel do Rego (CM Aubervilliers), 

corredores de pista, e pelos betetistas José Dias e Tiago Ferreira (DMT Racing Team). 
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