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SEIS MESES DEPOIS
BOLETIM INFORMATIVO DO CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO

TEMPO DE BALANÇO
Seis meses depois desta equipa ter tomado
posse, é tempo de fazer um balanço.
Nas páginas seguintes daremos a conhecer
aos sócios, colaboradores e simpatizantes
do CAC todo o trabalho desenvolvido e o
que queremos fazer no futuro.
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TEMPO DE BALANÇO...
Seis meses depois desta equipa ter tomado posse, é tempo de fazermos o balanço que se
exige e que marca a diferença e maneira de estar perante os sócios, colaboradores e
simpatizantes deste grande clube.
Dois anos de pandemia que limitaram em muito a organização de eventos desportivos. O
Rali de Mortágua deixa de contar com a principal classe Rally 2, pelo que recuperar a
confiança de todos os envolvidos era fundamental. Organizar o primeiro rali do novo
campeonato Start, era uma incógnita. Trazer ao clube antigos e novos sócios, dar a
conhecer a marca Clube Automóvel do Centro, entre outros desafios, eram e continuam a
ser o objectivo desta direcção.
O Rali da Bairrada marcava o início a nível nacional dos novos campeonatos Start. Trinta e
um inscritos representavam o empenho e dedicação de todas as partes envolvidas, para
que o pontapé de saída fosse o melhor possível, num evento em que a incerteza era
enorme.
Este rali marcava a estreia
desta equipa na organização
e direcção de ralis. Resultado
positivo para quem estava
afastado há vários anos
destas lides. As mudanças
em todos os aspectos são
enormes
exigindo
uma
atitude organizativa "quase"
profissional.
Claro que não esquecemos todos aqueles que dispensaram o seu tempo, sacrificando a sua
vida profissional, pessoal e familiar para nos ajudar, contribuindo com o seu conhecimento
e trabalho para que a prova fosse uma realidade e cujo resultado final fosse o melhor
possível. O Clube Automóvel do Centro esteve e estará sempre em primeiro lugar.

Desportivamente o Rali da Bairrada
foi bastante interessante de seguir,
que levou à estrada milhares de
pessoas em particular às duas super
especiais noturnas. Rali exigente em
termos organizativos, nos aspectos
da segurança, dadas a suas
caracteristicas urbanas. O resultado
final para esta equipa é claramente
positivo e que trouxe bastantes
ensinamentos, que foram úteis em
Mortágua.
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O Rali de Mortágua era mais
um desafio para toda a
equipa e direcção. Recuperar
a confiança de pilotos,
equipas, FPAK e demais
envolvidos e colocar a prova
na principal categoria do
CPR. Veremos o que as
decisões federativas nos
reservam.
Também aqui contamos com a ajuda e dedicação de sócios e colaboradores de outros
clubes e para eles vai o nosso público agradecimento. É esta solidariedade que faz a
diferença nesta actividade desportiva.
Também neste rali o público esteve presente , em particular na PEC Aguieira que marcou
a estreia da Mortágua Arena, zona espectáculo única no mundo dos ralis e que premeia
o trabalho empenhado e de enorme dedicação por parte da Câmara Municipal de
Mortágua.

O Rali de Mortágua desportivamente foi
bastante competitivo nos diversos
campeonatos, mostrando que o figurino
escolhido é o ideal neste tipo de
competição, exigindo no entanto no
futuro alterações em termos de
percurso escolhido.

Feito o balanço final, só podemos estar
satisfeitos
com
o
trabalho
que
desenvolvemos. Claro que podia ser melhor,
mas como a perfeição não existe,
procuramos o ideal dentro das nossas
capacidades e possibilidades. De uma coisa
todos podem estar certos, o nosso empenho
e dedicação ao Clube Automóvel do Centro é
inquestionável.
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O Rali de Portugal de 2022 marca um enorme envolvimento por parte do Clube Automóvel
do Centro em termos organizativos. À nossa responsabilidade tínhamos a nova Super
Especial de Coimbra e a PEC Mortágua. Estiveram envolvidos cinquenta e um
colaboradores do CAC, entre controladores, responsáveis de troço e de segurança. O
enorme êxito que estas duas especiais tiveram deve-se aos colaboradores do CAC. Para
eles o agradecimento da direcção.
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Mas nem só de ralis este clube vive e é noutras
vertentes que esta direcção aposta, em
particular empresas do sector automóvel. Em
Novembro organizámos em colaboração com
a Bomcar o passeio TT "Bomcar Offroad
Experience" que juntou 24 conjuntos, com
mais de 60 pessoas. Num total de 100
quilómetros este passeio percorreu algumas
das mais bonitas paisagens das serras do Sicó
e da Lousã.

Dia 7 de Março trouxe ao clube uma animação inédita, de acordo com as suas actividades,
para comemorar mais um aniversário. Carros de competição, dos ralis ao todo o terreno
passando pelos clássicos, motos, karting e 2 CV. Divulgámos o Clube Automóvel do Centro
com a presença da RTP e de rádios nacionais e locais, bem como jornais regionais. Foram
assim os cinquenta e seis anos do CAC.
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Muitas outras actividades fizeram parte da vida do clube nestes primeiros seis meses de
trabalho desta direcção e das suas secções.
Pais Natal Motard - Motos
Curso de controladores de rali
Passeio de Inverno aos Moliceiros - Motos
Dia Internacional da Mulher - Passeio por Terras de Sicó
56º Aniversário do CAC com exposição e jantar
AG extraordinária de apresentação de plano de actividades para 2022
AG de apresentação de relatório de contas de 2021
Provas de slot, com destaque para o troféu de Formula F do campeonato de
Portugal.
27º aniversário do Núcleo de 2CV - Passeio de Coimbra ao Mar
Visita à sede do vereador do desporto da C M de Coimbra, Dr Carlos Lopes
Exposição de miniaturas e dioramas sobre Rali de Portugal
Abertura do Pit Stop Café
Passeio Solidário - Automóveis Antigos

PÁGINA

6

TEMPO DE BALANÇO...
Utilização das redes sociais para comunicar com sócios, colaboradores e com todos os que
se interessam por estes temas:
Facebook
Instagram
Youtube
Site
Boletim informativo trimestral
Equipar e modernizar o clube:
Pintura de muros
Aquisição de Smart TV para utilização em provas, reuniões e assembleias
Aquisição de rádios (walkie talkie)
Aquisição de câmara de vídeo para reuniões via zoom
Aquisição de material para ralis (placas) e ferramentas
Mershandising
Blusões, tshirt's, polos, gadgets, etc.
Campanha de novos sócios
Oferta do KIT CAC
Criaram-se condições para a presença de sócios na sede do CAC com:
Bar - Pitstop Caffé (das 8h às 24h)
Bilhar
Jogos de mesa
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FUTURO...
Continuar a modernizar e a equipar o clube em equipamentos de cronometragem, rádio
(possibilidade criação da sua própria rede de comunicações), gps, computadores, etc.
Preparar competições para o ano de 2023 em particular outras disciplinas no desporto
motorizado, para que o CAC não dependa exclusivamente dos ralis.
Criação de novo site, mais atrativo e interactivo.
Continuar o trabalho de angariação de novos sócios e colaboradores e em especial trazer
de volta ao clube, antigos sócios.
Promover acções de convívio entre sócios e colaboradores.
Curso de controlador de rali.
Participação em eventos para divulgação da marca "Clube Automóvel do Centro".
Reorganização administrativa do CAC.
Apostar na formação de futuros responsáveis para dirigir e organizar competições.
Concretizar os eventos em agenda:
Rali Rainha Santa
1ª Especial Pro4matic
Eventos das secções de motociclismo, automóveis antigos, 2CV, certificações, karting ,
slots e todo o terreno.
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