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Comunicado 1/2022 

 

 

 A direção do Clube de Aventura da Bairrada (CAB), reunida para avaliar o estado atual da 

pandemia COVI-19 e as possíveis influências sobre a realização das provas assumidas pelo Clube 

decidiu realizar o cancelamento das provas OriTrail Rogaine de 5 de Fevereiro e o evento BOM 

MTBO 2022 de 12 e 13 de março. 

 

 A decisão teve por base  os seguintes princípios: 

 

 - ao CAB compete defender o bem estar e saúde dos associados bem como de todos os que 

possam vir a participar nos eventos organizados; 

 - o pior cenário previsto das autoridades de saúde coloca como possível número 130 mil casos 

diários de infeções COVID-19 no final de janeiro, a poucos dias de uma das provas; 

 - que as decisões tomadas não possam vir a afetar severamente os participantes, pois num 

processo de pandemia o certo de hoje é o errado de amanhã e a incerteza nos procedimentos e atitudes 

das autoridades é uma constante;  

 - as possíveis consequências para os intervenientes na organização e participantes nos eventos 

incluindo as populações residentes devem ser totalmente reduzidas; 

 - o ambiente externo e interno do país motivado pela pandemia não é nada propício à 

deslocação das pessoas; 

 - sendo a prova de BTT do Ranking Mundial, do Ranking Mundial de Veteranos e Jovens, 

queremos evitar ao máximo constrangimentos de um possível cancelamento da prova mais perto da 

data tendo os participantes já reservado voos, estadias e aluguer de carros sabendo de todo o transtorno 

que poderia causar; 

 - a prevenção dos riscos de saúde é um fator essencial na minimização das consequências das 

nossas ações;  

 - as indefinições nos avanços e recuos está a afetar a qualidade e planeamento dos eventos; 

 - a imagem do CAB, das freguesias envolvidas, das entidades parceiras, dos supervisores, da 

FPO e da IOF não pode ser colocada em causa por possíveis decisões tardias. 

    

  

 Concluímos dizendo que outras oportunidades virão e que tudo faremos para continuar a 

realizar os eventos com a qualidade já reconhecida por vós.  

 

 

Águeda, 6 de janeiro de 2022 

Carlos Ferreira  

(Presidente da Direção) 
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