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Sou um ATV
Ainda dizem que não há coincidências, conhecendo todos os fundadores e acompanhando
o seu crescimento desde os primeiros passos acabei de uma forma natural por ser
desafiado a juntar-me à “Equipa”, fazendo parte da direção, e mesmo após terminar o
mandato nunca mais deixei de ser ATV (é algo que se sente e nem sempre fácil de
explicar).
Embora apaixonado por desporto, a minha vida académica e profissional acabou por seguir
o caminho dos números, mais concretamente a Informática de Gestão e Contabilidade,
tendo estado ligado à Banca na vertente comercial quase 2 décadas.
Até que um dia a paixão falou mais alto e decidi seguir um novo rumo na vida onde tentei
aliar o conhecimento académico, profissional e toda a experiência adquirida no Mundo das
Bicicletas, desta forma surgiu o Projeto Online que desenvolvo hoje no ramo dos
Acessórios de Bicicletas e Nutrição Desportiva.

Dentro do ATV tive o privilégio em conjunto com um grupo de amigos criar um dos muitos
e mais marcantes eventos, o ATV55. Foi mais de uma década de crescimento onde tivemos
a oportunidade de criar várias linhas de equipamentos que se tornaram um marco da
história do ATV, tendo inclusive permitido difundir a associação além Fronteiras.
Complementando o conhecimento dos longos anos ligado à prática do BTT onde tive
oportunidade de participar em variadíssimas provas Nacionais e Internacionais que deram
um know-how para enriquecer e acrescentar ideias ao ADN ATV, que permitiu desenvolver
e elevar o “NOSSO ATV55” a um patamar de referência regional e mesmo Nacional, onde
chegamos a ter envolvidas cerca de um milhar de pessoas entre participantes e staff.
Devido às amizades adquiridas ao longo dos anos na prática da modalidade tivemos a
oportunidade de contar com a presença de ilustres figuras que engrandeceram este
evento.
Tive ainda a oportunidade de experienciar a participação em algumas provas de orientação
em representação do ATV. Embora atualmente não pratique, considero ser uma
modalidade muito abrangente e valiosa que poderá agregar toda a família e ser encarada
como um desafio de lazer ou puramente competitivo.
Vivemos tempos difíceis, mas o ATV não parou e como já é sua característica, reinventouse porque o ATV são as pessoas, com resiliência e paixão procuramos que vivas o melhor
de ti.
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