COMUNICADO DA ORGANIZAÇÃO
1ª Etapa – Ourém / Vouzela – 05/06/2021
Os nossos sinceros agradecimentos à Câmara Municipal de Ourém na pessoa do Exmo.
Presidente Luis Miguel Albuquerque; Vice-Presidente Natálio Reis; Vereador do Desporto Rui
Vital e a chefe de serviços Carla Nunes, e Vânia Oliveira pela disponibilidade demonstrada, todo
o apoio e envolvimento que tornou possível a realização desta Etapa, com a disponibilização de
um amplo espaço criando todas as condições para o cumprimento de todas as restrições
impostas pela Pandemia, assegurando que tudo tenha decorrido como planeado.
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 o Sr, Paulo Teixeira, pelo
acolhimento à chegada desta 1ª Etapa do 41º 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 autocarro para os serviços de apoio ao Carro Vassoura. Não podemos deixar de
destacar e enaltecer, o magnífico trabalho realizado pelos serviços da Câmara, na colocação de
toda a sinalização e barreiras de segregação 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 da Guarda, responsável pela segurança na
zona da sua competência desta 1ª Etapa.
Gostaríamos também de manifestar o nosso apreço pelo trabalho realizado pelo GNR nesta
edição do Grande Prémio ABIMOTA.
Um agradecimento também aos Bombeiros Voluntário de Ourém e de Vouzela, pelo apoio
prestado durante esta Etapa da Prova.
NOTA: A Organização lamenta profundamente que as Equipas o Staff e nomeadamente as
famílias, que deveriam ser os primeiros a zelar pela segurança dos atletas, tenham sido os
primeiras a desrespeitar as regras de segurança

Vouzela, 03 de Junho de 2021
A Organização

RELATÓRIO DO MÉDICO
No decorrer da Etapa, a equipa Médica prestou apoio aos atletas com os dorsais 15; 35;
122; 23; 143.
No decorrer da Etapa houve ainda necessidade de envio para o Hospital de referência
(Hospital de Leiria) o atleta Dorsal 143.
Sem mais a referir.

Equipa Médica

COLÉGIO DE COMISSÁRIOS
Advertência: chamamos a atenção aos senhores Diretores Desportivos para o que está
estipulado para o descarte do lixo, apenas deve ser feito nas zonas assinaladas para o efeito. Em
caso de incumprimento aplica-se o Regulamento em vigor.

Controlo de Acessos - Abertura do PP0 – a partir das 10:50
Entrada das Equipas às 10:50

Antes da partida, será realizada uma homenagem ao Comissário Mário Martinho, recentemente
falecido e que tanto contributo deu ao ciclismo e ao Grande Prémio ABIMOTA. Desde forma
solicitamos a todas as Equipas que antecipem a chegada de forma a permitir realizar esta
cerimónia com o destaque que o Comissário Mário Martilho merece.

Alterações ao Percurso
Na 2ª Etapa - Ligeira alteração do percurso em Mira, devido a obras aos 24 km, com ligeiro
desvio numa zona de empedrado com areia solta, sem alteração dos quilómetros
da Etapa

- Obras na passagem em Aveiro, 68 km
- Obras na descida de Sever do Vouga, a partir dos 105km

Alertas de Segurança
- Cumprir as regras de circulação na rotundas
- Importância pelo respeito das regras de segurança
- Atenção redobrada a todos os condutores participantes da Caravana
- Respeitar as zonas de abastecimento indicadas nas Etapas
- Respeitar as zonas de descarte de lixo

O Colégio de Comissários

