
  

(informação para a impressa) 

Após o sucesso da sua primeira edição, que mereceu destaque em revistas nacionais e na imprensa 
regional, Ponta Delgada irá receber no próximo domingo, dia 9 de Agosto, a II edição da prova 
ANIMA\RTP Açores Ponta Delgada DHU (Downhill Urbano) sendo este ano uma prova presente no 
calendário nacional, levando assim os Açores pela 1º vez ao mais alto nível nacional desta modalidade. 

A prova que para além dos atletas regionais, irá contará com a presença de 29 atletas do circuito 
nacional da Taça e do Campeonato Nacional de Downhill – Urbano, de vários escalões. Especial destaque 
para a presença de 4 atletas femininas, pouco comum pelo Downhill regional, e alguns dos melhores 
atletas do ranking nacional, entre eles o jovem Francisco Pardal actual campeão de Juniores de DH e DHU. 

Este ano para além da organização do jovem Fábio Jorge Paiva (CreationOX.com), irá contar 
também com a colaboração da ACA – Associação de Ciclismo dos Açores, que irá dar o parecer oficial desta 
prova, contando também com a presença de um Comissário Internacional UCI, Armando Esteves, que foi 
designado pela UVP/FPC - Federação Portuguesa de Ciclismo como Delegado Técnico Nacional para esta 
prova. 

Com algumas alterações nas ruas do circuito relativamente ao ano passado, a prova começa este 
ano nas instalações dos CTT – Antero de Quental, o mesmo edifício para além da zona de partida, irá 
contar também com o parque de assistência e secretariado da prova. Num circuito descendente, irá passar 
em seguida pela rua Agostinho Pacheco em direcção ao Parque dos Pinheiros, descendo em seguida pela 
Rua do Lameiro, a Rua do Castilho será o elo de ligação com as já famosas “escadas da Riviera” na rua 
Manuel da Ponte, e a passagem pela travessa privada do Clube Micaelense, irá permitir uma entrada pela 
parte superior do Largo da Matriz. O circuito finaliza á semelhança do ano passado, nas portas da cidade. 

Em todo o percurso serão adicionados novamente alguns obstáculos para permitir um grande 
espectáculo as pessoas que se irão dirigir ao centro da cidade para observar esta prova. A organização 
apela as pessoas o máximo respeito pela delineação do circuito, e respeito pelos colaboradores presentes 
no circuito neste dia, pois haverá zonas próprias para a passagem de pessoas, em vários pontos do 
percurso de uma maneira segura. 

A cidade estará cortada ao trânsito entre as 07h00 e as 19h00, estando a parte da manha 
reservada para a montagem do circuito e treinos livres, a descida oficial de treino será as 12h00. A prova 
terá inicio com a 1º manga ás 14h00, seguindo-se a 2º Manga pelas 16h00, o menor tempo irá ditar o 
justo vencedor desta grande prova. 

Pelas 17h30 o público açoriano poderá assistir novamente a uma prova de saltos no largo da 
matriz, e pelas 18h00 será feita a cerimónia de entrega de prémios, onde o melhor açoriano será 
presenteado com uma passagem para participar na 5º prova Taça de Portugal DHU em Viseu, 

Para mais informações acedam ao site www.pontadelgadadhu.com 
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