O nosso Projeto, Contamos com o teu Apoio
CCVR
Introdução
A utilização da bicicleta como meio para adquirir e manter a condição física, seja em atividades
de lazer e ocupação de tempos livres ou tendo por objetivo a competição, não tem parado de
crescer, desde o início da década de 80 até aos nossos dias. Assim, e pela situação geográfica,
empresarial e pelo perfil topográfico do distrito de Vila Real, desde à muito que o distrito se vê
ligado à modalidade, quer pela presença de diversas empresas quer pela existência de equipas
como o Clube de Ciclismo de Vila Real. Por outro lado, e de forma sincrónica, temos vindo a
verificar o ascendente número de pessoas que têm vindo a aderir à modalidade em todo o país
e em particular no nosso distrito.
Esta realidade nasceu do sonho de um grupo de antigos praticantes da modalidade da
nossa região, que a 5 de Junho de 1981 criaram o Clube de Ciclismo de Vila Real, dando inicio a
um projeto que não se pretende que tenha fim. A nossa grande aposta vai no sentido de
ocupar os tempos livres dos jovens de uma forma saudável e que os valorize em relação ao
futuro, e ainda motivar a juventude para este desporto maravilhoso, ecológico, que privilegia o
ser humano e a inteligência para dosear a força física com o poder da mente, o que dará uma
excelente preparação aos jovens para enfrentarem os desafios da vida.

Historial
1981 Marca o início da prática do ciclismo, de forma organizada em Vila Real. Angélico
Basílio entre um grupo de associados lança o Clube de Ciclismo de Vila Real nesse ano, com a
instituição apostada em dinamizar os escalões de formação Alunos, Iniciados, Infantis, Juvenis,
Cadetes e Juniores. A qualidade do trabalho desenvolvido, depressa despertou a atenção da
Câmara Municipal de Vila Real, a ponto de a autarquia subscrever, com o clube, o primeiro
protocolo de desenvolvimento desportivo, visando a implementação de uma política de
desporto devidamente definida e com objetivos traçados. Iniciava-se assim um projeto de
grande abrangência, destinado a criar um conjunto de condições para a fixação de uma equipa
de seniores.
A coletividade respondeu com qualidade organizativa e excelentes resultados na
formação de jovens atletas e êxitos desportivos. Porém, tais objetivos não poderiam ter sido
atingidos sem os indispensáveis apoios dos patrocinadores, aos quais nos cabe um especial
agradecimento. Depois de uma interrupção do Clube por 5 anos, uma nova direção surgiu com
um projeto estruturado em três frentes, uma escola de ciclismo com atletas de ambos os sexos
dos 6 aos 14 anos e uma equipa de competição em estrada e Btt desde os cadetes aos
masters, assim como de cicloturismo.

Em termos de total de elementos, a equipa conta com 40 ciclistas integrados em 3
vertentes (Escolas de Formação, Cicloturismo/Estrada e BTT).
Pretende-se que os atletas treinem regularmente para participar condignamente nas
competições; participem nas competições com o máximo de empenho e motivação e dêem a
melhor imagem de si próprios enquanto atletas e cidadãos, e do clube que representam, bem
como de todos quantos os apoiam.

Benefícios dos patrocinadores
Todas as entidades, públicas ou privadas, que venham a apoiar a equipa, em função do valor
desse apoio, poderão usufruir de um conjunto de contrapartidas que são apresentadas de
seguida:
- Nome da entidade na designação oficial da equipa
- Logótipo no equipamento oficial de competição
- Logótipo nas viaturas oficiais da equipa e no website da mesma
- Envio regular de notícias com inserção de imagens para vários órgãos de comunicação social
regional e nacional
- Emissão de recibo de acordo com o valor entregue

Conclusão
O Clube de Ciclismo de Vila Real trabalha com os atletas desde muito novos o que
permite incutir-lhes todos os valores importantes para a modalidade, como a seriedade, a
pontualidade, o trabalho de equipa, o respeito pelo adversário,… valores importantes para o
seu futuro: os que têm qualidades desportivas saem campeões exemplares e os outros ficam
preparados para qualquer tipo de profissão.
Quanto mais jovens são os atletas, maior evolução conseguem ter e dessa evolução
vai depender a sua perícia no futuro.

