Granfondo Senhora da Graça 2019
Fernando Garcia e Nélson Costa foram os representantes do Clube Millennium na 1ª edição do Granfondo da
Senhora da Graça
Relato de Fernando Garcia
Sábado, 10h30m da manhã, e 450km pela frente, lá fui de Sintra a Mondim de Bastos, para mais uma prova de
ciclismo, a primeira edição do Granfondo Senhora da Graça.
Domingo, 16 de Junho, o céu estava limpo, e o dia adivinhava-se quente, uma dificuldade para ultrapassar, a
juntar-se às difíceis subidas que me esperavam. Fui para o mediofondo, pois os dois companheiros que foram
comigo também iam, com promessa que para o ano se for, será a grande distância!
Bem... Partida às 9h e cerca de 1500 ciclistas arrancaram rumo às altas montanhas de Mondim e lá fui eu a tentar
fazer o meu melhor! Nos primeiros quilómetros alguma confusão, estradas não muito largas e umas obras de
estreitamento de via para atrapalhar, mas existia um carro da organização a limitar a velocidade para não haver
azares. Obstáculo ultrapassado, lá fui eu a bom ritmo, mas nada de devaneios pois o preço paga-se no final e não
era essa a ideia, fui ganhando confiança e passando de grupo em grupo aproveitando boleias de boas rodas...
As sensações eram boas e estava a sentir-me bem, começaram as subidas e eu ultrapassando alguns concorrentes,
a temperatura batia os 32-34ºC, com pouco vento e até fresco, o que ajudava, o cenário que me passava pela
vista era de cortar a respiração, lindo!
Chegada ao cimo do Alto da Barra 1000 metros! Foi a primeira conquista, depois foi a descida alucinante a
60km/h, com o trânsito cortado era só rolar, rumo ao objectivo Monte Farinha, Sra da Graça 8 km de subida,
impôs-se um bom andamento e começo a passar o que havia para passar e ninguém mais me viu, cheio de
confiança e ainda com bastante energia, corto a meta, em 42.22 minutos tempo da subida, 113 à geral 41º no
escalão, no fim média de 23.63km de 2300D+
Agradecimentos ao #ClubeMillenniumbcp e à minha família que me apoia nestas aventuras das duas rodas.
Parabéns à organização estava cinco estrelas!

Relato de Nélson Costa
Mondim de Basto acolheu no dia 16 de Junho o 1º Granfondo Senhora da Graça, foram cerca de 1500 atletas que
se propuseram a percorrer as 3 distâncias (Granfondo 141.3 km; Mediofondo 102 km e Minifondo 52 km) todas
tinham em comum a chegada à emblemática e mítica Senhora da Graça
No sábado foi dia de levantar o dorsal e assinar o “livro de ponto”, correu tudo sem demoras com a simpatia e
disponibilidade do Staff sempre presente.
Às 9 horas de domingo foi dado o tiro de partida para este espetacular Granfondo, tinha pela frente um percurso
com uma altimetria razoável e seria um constante sobe e desce, mas sabia que as paisagens da região de
Cabeceiras de Basto; Celorico de Basto; Ermelo ; Campanhó ; Lamas de Olo; Maceira, Cerva entre outras iam
compensar as longas e por vezes duras subidas.
Iniciamos o percurso em Mondim de Basto em direção a Cabeceiras e ao km 4 chegava a primeira subida do dia
(Gandarela - 11 km com media de 2.7%), nesta fase permitiu-me ganhar algumas posições face ao meu lugar de
partida (Dorsal 631), depois o percurso ficou mais rolante até ao km 41, onde começou a “festa” ! o “carrocel”
das subidas iria começar, deixo alguns nomes como referencia:
- Paradança –

distancia: 5 km e média de 4.5%;

- Alto da Barra -distancia: 13klms pendente media 5.5%, (classificada como 1ª Categoria.),
- Barreiro distancia: 9,6 km pendente media 6.5%, (classificada como 1ª categoria e nos últimos 2 km tem
pendentes de 18 %)
- Maceira-

distancia: 3 km pendente media 3.5%.

Para finalizar ao km 134, surgia a última subida do dia, a carismática subida ao Monte Farinha, 8 km com
pendente média de 7.2% (obrigatória para todos os amantes de ciclismo de estrada), terminar faz-nos ter um
misto de sensações, mas sobretudo uma alegria enorme de mais um desafio ultrapassado.
Dados da minha prova:
Distancia: 141.1 km
Tempo: 5:40.47
Média: 24.8
Acumulado total: 3353m
Duas notas finais para a organização que está de parabéns, desde o primeiro minuto esteve sempre com o objetivo
de proporcionar as melhores condições a Todos os que nela participaram independentemente de distância;
velocidade ou objetivos pessoais.
Percurso emblemático, pois grande parte das subidas são percorridas pelo pelotão profissional na etapa da Volta a
Portugal.

