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Ano novo, mesma paixão!
20-Jan-2008
Actualizado em 20-Jan-2008

{moshits} visitas{mosimage ch=85}Sei que muitos dirão que a frase não é bem assim!Pois tendes razão, mas é a
verdade!Mas quem nos visita agora, poderá verificar a actualização de imagem e grafísmo levada a efeito na nossa
página, mais moderna e criativa, presságio de mais um excelente ano que se aproxima e onde as saudades apertam
cada vez mais.
Saudades dos sons, dos carros, da acção, da competição, do risco, dos
amigos, dos pilotos, das equipas, enfim de tudo o que nos rodeia
enquanto Comissários Desportivos no desempenho da nossa função!
Em meu entender, foi mais um excelente ano para a ACDME!
E isso uma vez mais se deve aos Nossos Comissários, mas sobre eles mais
à frente falarei, não por uma questão de somenos importância, mas
porque temos de agradecer a todos que por vezes são menos falados e nos
ajudam o ano inteiro!
Aos nossos patrocinadores e fornecedores, desde a Vodafone Portugal,
Emerg, Associação Humanitária dos Bombeiros de Cascais, Ipodec,
Gravymedal, Circuito do Estoril, Heliportugal, Gerbar, Prosegur,
Lousãtextil, entre muitos outros que sempre nos ajudaram a prestar o
melhor serviço possível ao Automobilismo Nacional; a todos eles o nosso
obrigado e devido reconhecimento.
Palavra também de agradecimento ao Acp Sport, Exmo. Francisco Santos da
Talento e à Cãmara Municipal do Porto, pela confiança depositada na
nossa equipa para levar a bom porto o faraónico desafio dos Cicuitos da
Boavista 2007 e ainda ao Exmo. João Anjos da Publiracing.
O nosso agradecimento também à FPAK pela confiança depositada neste
nosso Clube, e desejar que os renovados Campeonatos Nacionais tragam
ainda mais adrenalina e participação de todos os que nutrem este gosto
pelas Corridas!
Mas não nos esquecemos dos nossos amigos e por isso a todos os Clubes e
seus Comissários que contribuíram também com o seu profissionalismo e
dedicação nas ajudas que nos prestaram; uma vez mais obrigado e
esperamos contar sempre com essa Vossa ajuda, mantendo sempre um
sentimento de reciprocidade de ajuda e parceria.
Aos nossos Webmasters, Diogo e Sabido, o nosso agradecimento também
pela preciosa ajuda que nos dão na existência e manutenção da nossa
página oficial, elo importante de ligação com todos os nossos amigos,
incluindo Pilotos, bem como todos os que pretendem saber algo sobre as
nossas provas e usam este meio para a respectiva consulta.
A provar tudo isto que referi e o bom trabalho efectuado na nossa
página temos o aumento exponencial que se tem verificado no número de
visitas.
Sem os Pilotos, também não seria possível a nossa existência, pelo que
a todos eles que participaram nas nossas provas, o nosso obrigado e
esperamos poder contar com a Vossa presença novamente este ano,
prometendo que tudo faremos para melhorar a qualidade dos serviços
prestados a todos Vocês, continuando a apostar cada vez mais num
aumento de profissionalismo pelo qual temos lutado desde 1979.
É verdade; já lá vão 29 anos, feitos a 20 de Novembro.
Tantas histórias se passaram nestes 29 anos, muitas delas boas, algumas
menos boas, mas com a certeza de termos dado tudo para bem do
Automobilismo.
Por tudo isto então, a palavra final para todos os que “fazem” a ACDME,
desta feita os Comissários; vamos todos ter de certeza um ano excelente
de corridas, pelo que a Vossa participação e sentido de
responsabilidade será posto à prova durante tantas corridas previstas!
O calendário está já programado, quase todo, pelo que podem desde já
ajustar os Vossos fins de semana e marcar antecipadamente a Vossa
presença, porque necessitamos de Vocês para cada vez mais se dar
agonias a todos os que à nossa volta vivem de ataques infelizes e
tristes a quem só faz aquilo que sabe e gosta!
Todos são bem vindos nas nossas provas, desde que tenham esta noção de
responsabilidade para serem Comissários Desportivos, sejam do Benfica,
do Sporting ou do Porto, ou ainda do Chelsea, mas que me conhece sabe
que detesto futebol, por isso para bom entendedor...
http://www.acdme.com
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O que nos interessa a todos nós é prestar um bom serviço conforme o que
nos comprometemos, e isso todos sabem que só com Bons Comissários
conseguimos; juntando, claro, a tal paixão e dedicação!
Por tudo isto se explica a confiança na ACDME, onde temos orgulho de
deixarmos os capelos para outros, porque todos um dia na vida casámos
ou fomos baptizados consoante a nossa religião, porém o nosso “patrono”
continuará a ser doa a quem doer, o Automobilismo Desportivo pelo que
tudo faremos para continuar com essa nossa razão de existir!
Felizmente no Mundo existe lugar para todos e cada um faz o que deseja
e sabe, pelo que não necessita de copiar, necessita apenas de saber se
o que faz, o faz bem, deixando de lado essa forte emulação latente por
quem o fez bem, sempre!
Um abraço a todos e boas curvas, desta feita em segurança nas estradas; é que a época ainda não começou!
Nuno Esteves
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