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Mensagem do Presidente
Caros Amigos e Amigas
18 de Julho de 2011, foi esta a data que marcou o início do Núcleo Motard do Centro de Cultura e
Desporto do Crédito Agrícola, estava dado o mote para algo de novo e que nunca tinha sido feito
numa instituição financeira, juntar um grupo de motards utilizando o nome da instituição e formar
um Núcleo Motard.
Foi o primeiro Núcleo a surgir apoiado pelo CCD e que deu origem, por contágio positivo, aos vários
que se lhe seguiram, que também aí estão de saúde e a agregarem em seu torno pessoas com
interesses comuns, contribuindo de forma muito positiva para o bem-estar físico e psicológico dos
seus membros e associados.
Em 2016 comemorámos os nossos primeiros cinco anos de existência e estou tentado a usar aquela
tão conhecida expressão “parece que foi ontem…” que se encaixa que nem uma luva quando nos
referimos a acções passadas
É verdade, já estamos mais velhos cinco anos, mais experientes na estrada da vida em que
utilizamos a nossa fiel companheira “a Mota”, e como seria de esperar não deixámos passar a data
em branco.
As comemorações do Aniversário foram reforçadas pela solenidade da data, e foi com grande
entusiamo, alegria e participação que este ano escolhemos novamente o Centro de Férias do SBSI
como local de eleição para celebrar o V Aniversário.
Para além do tradicional programa com passeio pela zona de envolvência, bênção das motas e
capacetes, jantar e animação nocturna, reforçámos o programa com uma divertida aula de Zumba.
Inauguramos um espaço denominado “Forum NM”, onde se pretende que seja um espaço de
reflexão e discussão de temas de interesse para o NM e para os seus Membros. Neste espaço
(fórum) foram atribuídos os prémios para a II edição dos prémios “Papa Kms”, que visa premiar os
membros mais participativos nas actividades do NM; visualização do filme comemorativo do V
Aniversário, atribuição de patchs “5 anos” de permanência aos Membros que comemoravam os
seus 5 anos como Membros e um pequeno discurso alusivo à data em questão.
Foram nossos convidados 2 representantes do CAE da CCAM da Zona do Pinhal e do Centro de
Cultura e Desporto aos quais tentámos passar a nossa mensagem e a nossa forma de estar.
De salientar ainda a oferta de uma lembrança ao NM, que simbolizava o término do projecto “Volta
dos Cabos”, um farol pintado numa telha, com os nomes de todos os Cabos visitados e com o logo do
NM, obrigado Nuno, tudo o que é feito de coração tem um valor inestimável.
Para 2017, o Plano de Atividades irá ser composto por 1 almoço de trabalho, Passeio Anual,
participação no Encontro Nacional, o 3º Moto-Paper, início do novo projecto cultural, que depois de
ser colocado a votação, ganhou a “Volta dos 10 Castelos” e a finalizar o ano uma acção de âmbito
solidária.
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Da avaliação, através de um inquérito, que é feita aos Membros, no final do evento
“Aniversário”, ficou patente a vontade de que o Aniversário seja comemorado o mais perto possível
da data original de criação, não tendo sido feita em anos anteriores por motivos de logística e de
serem muitos eventos demasiado próximos uns dos outros, no entanto mediante esta vontade dos
Membros a Direcção irá envidar esforços para que esta intenção se realize.
Concluo como sempre, com a determinação que este será mais um ano bastante positivo para o
Núcleo Motard, e que esta determinação advém do facto de que quem faz o grupo são os Membros e
este grupo tem pessoas de muito valor.
Um Excelente 2017 a todos os meus amigos e amigas,
Vitor Cardoso
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Actividades Planeadas para 2017


Âmbito Cultural/Institucional
o

Passeio Moto turístico – Lamego a VRSA “A Raia”, 5 dias, Maio/Junho

o

Encontro Nacional do CA, Lamego – Maio/Junho

o

Início do projecto “Volta dos 10 Castelos” com passeio ao Castelo de Monsaraz –
25 de Março.



Âmbito Social;
o



Acão Solidária dirigida, Novembro/Dezembro.

Âmbito Recreativo;
o

1 Almoço Convívio:


Início de Atividades e Moto-Paper, 21 de Janeiro

o

6º Aniversário do NM, 22 e 23 de Julho (sujeito a confirmação).

o

1 Almoço Convívio Outubro, balanço anual. 28 de Outubro
Âmbito Cultural/Institucional

Passeio Moto turístico, “A Raia”- Este nome designa a linha de fronteira entre Portugal e
Espanha, este facto leva a que ao longo dos 1.214 kms de extensão existam locais verdadeiramente
emblemáticos e carregados de encanto e história.
Esta é a viagem que nos propomos fazer este ano de Lamego a VRSA, iniciando em Barca D’Alva e
culminando na foz do Guadiana, vão ser 6/7 dias históricos em todos os sentidos
O programa desta viagem será apresentado oportunamente assim como as datas em concreto.
Encontro Nacional do CA - Presença institucional de Membros do NM no Encontro
Nacional, participando e promovendo um desfile motard pela zona de influência da CCAM
organizadora.
Início da Volta dos 10 Castelos – Projecto a iniciar em 2017 com o objectivo de visitarmos
todos os 10 mais emblemáticos castelos de Portugal. O primeiro da lista será o Castelo de Monsaraz,
em Reguengos de Monsaraz.
Âmbito Social
Continuação na elaboração de uma campanha de solidariedade, a instituição designada
para o ano de 2017 será escolhida de entre as propostas de cada Membro.
Âmbito Recreativo
Almoços Convívio e Moto Paper - E porque também de lazer e bem-estar vive este grupo,
está planeado 2 almoços convívio, 1 no arranque das actividades em conjunto realizaremos
também o 3º Moto Paper, em Janeiro e outro almoço em Outubro, como balanço das actividades
realizadas.
3º Moto Paper – Dando continuidade a este projecto que teve total aceitação dos Membros,
agendámos para Janeiro de 2017 o 3º Moto-Paper incluído no almoço de arranque.
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6º Aniversário do NM – Este evento pretende reunir todos os Membros e familiares do
Núcleo de forma a comemorar o 6º ano de existência.
O objectivo passa por realizarmos a nossa festa entre Membros, Amigos e familiares, em local a
definir posteriormente.
Este é o Plano que desenvolvemos para 2017 e que esperamos ir de encontro às vossas
expectativas contribuindo para o bom nome do NM e consequentemente do Centro de Cultura e
Desporto do CA e do Crédito Agrícola.
Terminamos com um apelo a uma maior participação nas atividades planeadas e
desenvolvidas para todos nós.

A Direcção do Núcleo Motard do CCDCAM
Vitor Cardoso

Marco Chrystêllo

Presidente

Vice-Presidente

Maria de La Salete
Tesoureira

Rui Gonçalves
Secretário

Lisboa, 23 de Dezembro de 2016
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