Sérgio Paiva comemora 45 anos de carreira
Domingo, 17 Dezembro 2017 14:43

O reconhecido navegador de ralis, e também piloto, vai comemorar 45 anos de carreira no
desporto automóvel.

Aqui fica um texto, na primeira pessoa, recordando esses 45 anos ao mesmo tempo que fica o
convite para se associar a este efeméride.

"No dia 13 de janeiro de 1973 estreava-me como navegador no desporto automóvel, com o
Fernando Bernardes. No próximo 13 de janeiro farei já 45 anos de carreira!!! 6 títulos nacionais,
muitas vitórias à geral, inúmeras ao grupo e à classe mas, mais importante do que tudo isso, a
conquista de imensos amigos e respeito pelo país fora (e não só).

Nessa noite, vai haver um bom jantar de recordações onde tudo começou: foi na Piscina de
Lourosa que, ainda em 72, combinávamos o início de uma inimaginável, para mim, longa
carreira; eu iria navegar o Fernando, o Rufino Fontes teria a seu lado o seu cunhado, Valdemar
Guimarães e o "Quinzinho electrecista" levaria o Alberto Lima como companhia. Acabámos por
irmos sós à luta. Apenas uma equipa avançou nesse ano.

Como vem sendo hábito de 5 em 5 anos, vou tentar reunir os pilotos e navegadores com que
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partilhei o carro, jornalistas da época e de agora que sempre me acompanharam (rádio,
televisão, jornais e web), clubes organizadores de provas e outros nomes muito conhecidos em
várias vertentes nacionais (alguns já confirmaram a vontade de estar presentes)... Vai ser mais
uma noite para não esquecer, onde os presentes irão recordar histórias que só mesmo "em
família" se podem contar".

A entrada será a 20 euros por pessoa, uma quantia simbólica, para quem fizer a sua inscrição
até dia 2 de janeiro.

Esse valor poderá ser transferido para a conta Novo Banco PT50 0007 0000 0000 4412 5312
3.

Deverão informar dessa transferência para o email: sergiopaiva53@hotmail.com
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