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         EXMO:-RSV HEIDELBERG  

          -RCP FEIL NECKARSULM  

 

 

ASSUNTO: Agradecimentos. 

 

A Associação Regional de Ciclismo da Boa Vista veio por este meio, manifestar de forma 

calorosa a sua satisfação em receber das associações RSV HEIDELBERG E A RCP 

FEIL NECKARSULM a doação de um conjunto de materiais e equipamentos de 

ciclismos. 

A modalidade do ciclismo sempre infrentou muitas dificuldades para ser implementada 

tanto aqui em Cabo Verde como em alguns partes do globo devido a algumas 

particularidades. 

 Uma pratica sustentavel e que vai de encontro com os nossos objetivos, a nivel ambiental, 

da saúde,e da incuclusão social, pois o nosso país não possui ainda mercado e nem 

produção de materiais de ciclismo, bicicletas e outros. O que torna essa modalidade 

desportiva  um dos mais dificeis de ser praticada em Cabo Verde. Mas com muita 

determinação e cientes de que o desporto neste caso o ciclismo pode proporcionar as 

pessoas muitos   beneficios tanto a nivel individual como social, nós nunca perdemos as 

esperanças e seguirmos em frente com esta modelidade desportiva que tem aumentado o 

numero significante de amantes na ilha da Boa Vista. 

A chegada dessa doação vem nos mostrar que, o ciclismo também  serve para isso, fazer 

as pessoas sorrirem onde for que estejam . 

Queridos amigos a distancia é grande, os nossos braços são curtos, mas os nossos 

corações são do tamanho do mundo e certamente levará até voces o nosso abraço de 

gratidão e de eterno reconhecimento pela vossa generosa e grande gesto de Humanidade 

e Humildade, de partilharem conosco estes materiais de ciclismo. 
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Prometemos fazer bom uso destes equipamentos e com sertesa vai ser mais prazerouso 

usa-los durante os nossos treinos,competições,e também nas pedaladas pelas trilhas de 

terra batidas que sempre fazemos qui na ilha. 

Agradecimentos expecial a todos os que participaram neste processo desde a recolha até 

o envio, e que atenderam positivamente a solicitação da nossa amiga Nauzika. 

Gostariamos de manifestar a nossa vontade de um dia  poder agradecer pessoalmente um 

a um de voçes, e aproveitamos para vos convidar  a vir visitar a nossa ilha e pedalar 

conosco aqui pelas trilhas planas que temos. 

Endereçamos a todos as  nossas Saudações Desportiva, votos de muito sucessos e que a 

pratica do ciclismos vos tornem pessoas cada vez mais felizes e realizados; 

Boa Vista 22 de fevereiro de 2023. 

Ramiro Jesus Rodrigues. 
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