COMUNICADO DA ORGANIZAÇÃO
2ª Etapa – Anadia / Águeda – 06/06/2021
Cabe à Organização do GP ABIMOTA, agradecer a todos os que tornaram possível a realização
desta edição do Grande Prémio que completou este ano a sua 41ª Edição, numa época
especialmente difícil, devido às restrições imposta pela Pandemia COVID-19 que afeta todas as
atividades desportivas, incluindo o ciclismo.
Neste agradecimento, uma menção muito especial às Câmaras Municipais de Ourém e de
Vouzela que apoiaram a 1ª Etapa da Prova, nomeadamente aos seus Exmos. Presidentes
Presidente Luis Miguel Albuquerque, e toda a sua Equipa, nomeadamente Vereador do
Desporto Rui Vital, Jorge Santos e Vânia Oliveira e Exmo. Presidente Rui Pereira, Vereador do
Desporto Pedro Ribeiro; Chefe de Gabinete Carlos Oliveira e o Técnico Superior Diogo Carvalho
e sua equipa, nomeadamente o Sr. Paulo Teixeira, em Vouzela, que foram incansáveis para que
tudo decorre-se dentro das regras sanitárias e que também desde a primeira hora se mostraram
recetivos ao apoio a este grande evento desportivo, disponibilizando todo o apoio necessário
no acolhimento à partida e chegada da prova, incluindo a disponibilização de um autocarro para
apoio ao carro vassoura, respetivamente.
Na 2ª Etapa deixamos um agradecimento muito especial às Câmaras Municipais de Anadia e de
Águeda, na pessoa dos seus Exmos. Presidentes Engª Teresa Cardoso, Vereador Eng. Jorge
Sampaio e toda a sua equipa, e Exmo Presidente Dr. Jorge Almeida, Vice-Presidente Edson
Santos e toda a sua equipa, nomeadamente o Prof. João Paulo Lopes e Vital Espinhal,
interlocutores disponíveis e entusiastas na receção ao apoio a este grande evento desportivo e
que tudo fizeram para mitigar os eventuais riscos de contágio por COVID-19.
Um reconhecimento especial a todos os 22 Municípios que com o seu apoio muito contribuem
para o engrandecimento deste Grande Prémio.
Cumpre-nos agradecer também a todas as diversas pessoas e Entidades que connosco
colaboraram, nomeadamente:
- Ao Patrocinador principal - Miranda;
- Todos os Patrocinadores das camisolas e outros prémios;

- Um apreço especial ao Turismo do Centro de Portugal por se aliar à ABIMOTA na promoção
do desporto;
- A todas as empresas que apoiam o livro da prova ou que de outras formas tornam esta
realização possível;
- Às Equipas, Diretores Desportivos e corredores pelo brilhante desempenho;
- À Equipa médica Coordenada pelo Dr. Filipe Quintas;
- Agradecer, na pessoa do seu presidente Paulo Leal a todos os elementos do Colégio de
Comissários;
- À UVP/FPC e à Associação de Ciclismo da Beira Litoral;
- Bombeiros Voluntários de Ourém; Vouzela; Anadia e Águeda, pela eficácia demonstrada;
- Aos colaboradores da ABIMOTA que com o seu esforço permitiram que esta prova atingisse
os objetivos desejados, nomeadamente no esforço para que fossem cumpridas as regras
sanitárias;
- A toda a Equipa DO & GO;
- À equipa da Shimano/Sociedade Comercial do Vouga pelo excelente trabalho de Apoio
Neutro;
- À equipa de Motards Procycling;
- À Equipa de colocação de sinalização, coordenado pelo Sr. Joaquim Silva;
- Às Equipas de recolha de sinalização da SIM, coordenado pelo Sr. Nuno Miranda;
- Ao Speaker Ismael Costa;
- Ao Fotógrafo João Fonseca;
- Aos assessores de imprensa da Completa Mente;
- À EPEDAL pela disponibilização de viatura para transporte de bicicletas como apoio ao Carro
Vassoura;
-À Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda, pela disponibilização das
instalações para a realização do Secretariado da Prova junto da Meta Final em Águeda.

- Ao GICA pela cedência das instalações que permitiram aos ciclistas tomar um duche no final
da prova.
- Gostaríamos também de manifestar o nosso apreço pelo trabalho realizado pelo
Destacamento Eventual da GNR, superiormente comandada pelo Capitão Ivo Cristal;

Agradecemos também a promoção feita pelos Órgãos de Comunicação Social não podendo
deixar de destacar aqueles que ano após ano acompanham in loco o nosso Grande Prémio,
especialmente para estes, mas também para todos os outros, o nosso muito obrigado.
Um agradecimento da ABIMOTA a todos aqueles que se disponibilizam durante o Grande Prémio
para que este continue, ano após ano, a honrar o prestígio granjeado na sua já longa história.

Águeda, 06 de Junho de 2021

A Organização

RELATÓRIO DO MÉDICO
No decorrer da Etapa, a equipa Médica assistiu os atletas com os dorsais 35, 64, 66, 101,
111 e 195.
No decorrer da Etapa houve ainda necessidade de envio para o Hospital de referência
(CHBV) o atleta Dorsal 27.
Sem mais a referir.

Equipa Médica

COLÉGIO DE COMISSÁRIOS

Nada a registar.

O Colégio de Comissários

