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Assunto: WTOC’19 - Agradecimento
Exmos. Senhores,
Como é do Seu conhecimento decorreu entre 23 e 30 de junho de 2019 o World Trail
Orienteering Championships (WTOC), no território de Idanha a Nova.
Este Campeonato foi participado por atletas oriundos de 25 países e constaram de 3 (três)
competições oficiais, 2 (duas) prova abertas e 2 (dois) eventos modelo.
Foi uma tarefa gigantesca, exigindo múltiplos recursos e enorme disponibilidade, mas sem
qualquer dúvida podemos afirmar que os Campeonatos foram justos e garantiram a verdade
desportiva, e que a imagem de Portugal, e da região de Idanha em especial, saiu fortalecida
quer como destino de excelência para férias desportivas na natureza quer como país
apetrechado técnica e humanamente para eventos de cariz mundial.
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A nossa satisfação é grande não só porque temos a consciência de havermos organizado bons
Campeonatos, mas também porque a maioria dos atletas e técnicos fez questão de
pessoalmente nos expressar a sua satisfação por terem desfrutado dos Campeonatos.
É neste contexto que a FPO vem publicamente agradecer o apoio da Santa Casa da
Misericórdia do Porto, nomeadamente ao ter disponibilizado uma viatura para transporte,
durante o evento, de elementos em cadeiras de rodas o que contribuiu e foi fundamental para
o sucesso alcançado pelo evento. Um sincero obrigado.
Com os melhores cumprimentos, e consideração pessoal

O Presidente da FPO
António Amador
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