COMUNICADO DA ORGANIZAÇÃO
1ª Etapa – Leiria / Vouzela – 11/06/2022
Os nossos sinceros agradecimentos à Câmara Municipal de Leiria na pessoa do Exmo. Presidente
Dr. Gonçalo Lopes; Vereador Carlos Palheira; Dr. Pedro Roque e Dr. Paulo Caseiro, assim como
o Presidente da Junta de União de Freguesias de Marrazes e Barosa e Dr. José Violante como
pela disponibilidade demonstrada, todo o apoio e envolvimento que tornou possível a realização
desta Etapa, com a disponibilização do espaço na Aldeia do Desporto em Marrazes, criando
todas as condições para a partida desta 1ª Etapa.
Os nossos sinceros agradecimentos também à Câmara Municipal de Vouzela na pessoa do Exmo.
Presidente Rui Pereira; Vereador do Desporto Pedro Ribeiro; Chefe de Gabinete Carlos Oliveira
e o Técnico Superior Diogo Carvalho e toda a sua equipa, incluindo o Sr, Paulo Teixeira, pelo
acolhimento à chegada desta 1ª Etapa do 42º Grande Prémio ABIMOTA e pela disponibilização
de excelentes instalações para a realização de todos os serviços de Secretariado da prova e apoio
à imprensa e. Não podemos deixar de destacar e enaltecer, o magnífico trabalho realizado pelos
serviços da Câmara, na colocação de toda a sinalização sem o qual não seria possível manter as
condições de segurança que não imprescindíveis para a realização da Prova. O nosso sincero
bem-haja a toda a Equipa da Câmara de Vouzela.
Um agradecimento à Polícia de Segurança Pública de Leiria e da Figueira da Foz, responsável
pela segurança na zona da sua competência desta 1ª Etapa.
Gostaríamos também de manifestar o nosso apreço pelo trabalho realizado pela GNR nesta
edição do Grande Prémio ABIMOTA.
Um agradecimento também aos Bombeiros Voluntário de Águeda e de Vouzela, pelo apoio
prestado durante esta Etapa da Prova.

Vouzela, 11 de Junho de 2022
A Organização

RELATÓRIO DO MÉDICO
Durante a primeira etapa (Leiria- Vouzela), foram assistidos os atletas com os seguintes
dorsais: 57,66, 115 e 125.
Houve ainda a necessidade de evacuar o dorsal 14 para o Hospital de Tondela.

A equipa médica:
- Dra Sara Cunha
- Enfermeira Joana Pratas

COLÉGIO DE COMISSÁRIOS
Nada a assinalar

O Colégio de Comissários

