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CARDOSO E SABIDO SÃO OS MELHORES
PORTUGUESES DA VOLTA
Finalmente está na estrada a “prova
rainha” do calendário português de
ciclista. Durante onze dias quase
centena e meia de ciclistas vai tentar
provar nas estradas do Norte e Centro
do País que é o melhor, fazendo
prevalecer as cores da sua equipa e
dando retorno publicitário aos patrocinadores.
Neste aspecto, as primeiras pedaladas da formação da L.A. Alumínios Paredes Rota dos Móveis não podiam
ter sido mais positivas porquanto não
só colocou dois homens na entre os
dez melhores da “geral” depois do
prólogo inicial como ”cometeu a
proeza” de serem os únicos portugueses nas posições cimeiras. No mais só
“deu estrangeiro”...
A curta distância do prólogo, disputado em Viseu, não permitia grandes
veleidades mas a verdade é que o
vencedor desta espécie de “apresentação pública” foi um francês bastante
habituado a ganhar etapas do

género, de seu nome
Jimmy Engoulvent.
Por parte da formação da L.A. Alumínios
- Paredes rota dos
Móveis a intenção de
tirar partido das
características
do
percurso foi clara e
Filipe Cardoso e
Hugo Sabido foram
os que melhor aproveitaram colocando,
respectivamente, na sétima e nonas
posições da geral. Um resultado que,
aliado à prestação dos demais
elementos da equipa, permite à
formação dirigida por Mário Rocha
estar na terceira posição da geral
colectiva.

categoria) no Caramulo.
Uma etapa propícia a
ciclistas roladores que
poderão tentar desferir os
seus ataques na mira de
conseguirem fazer vingar
uma fuga.
Classificação - Geral Individual

01º Jimmy Engoulvent (Saur)
07º Filipe Cardoso (L.A. Alumínios)
09º Hugo Sabido

(L.A. Alumínios)

34º Hernâni Broco (L.A. Alumínios)
39º E d g a r P i n t o

(L.A. Alumínios)

69º José M endes

(L.A. Alumínios)

Mas “a procissão ainda vai no adro” e
amanhã (quinta-feira) é dia da ligação
entre Gouveia e Oliveira de Azeméis,
uma etapa de dificuldade média, com
uma contagem de montagem (2.ª

82º Márcio Barbosa (L.A. Alumínios)
99º Vergílio Santos (L.A. Alumínios)
136º Bruno Sancho (L.A. Alumínios)

A NOSSA EQUIPA
BRUNO SANCHO -

SPRINTER

H UG O SABI DO -

COMPLETO

NELSON ROCHA -

ROLADOR

EDGAR PINTO -

COMPLETO

JOSÉ MENDES -

C/R TREPADOR

R U B E N C A LV O -

ROLADOR

FILIPE CARDOSO -

C/R SPRINTER

MÁRCIO BARBOSA -

T R E PA D O R

VERGÍLIO SANTOS -

TREPADOR

HERNÂNI BROCO -

C/R TREPADOR

MIGUEL CANDIL -

T R E PA D O R

D D : Mário Rocha | Valter Sousa
Med: José de La Paz
PARCEIROS:

Me ca n ico s : Jorge Santos | Ivo Silva
Massagistas: Edgar Almeida | Marco Marques

