
 
 
 

 

 

 

 

Regulamento e Conselhos do Rally Paper 2011 

 

Regulamento 

 

 Cada equipa pode ser constituída, no máximo por 5 elementos e no mínimo por 2. Devem atribuir-se um nome 
de equipa (dêem largas à imaginação e surpreendam a Organização).  

 Todos têm a obrigatoriedade de estar munidos de uma grande dose de boa disposição, espírito de aventura e 
gosto pelas actividades radicais.  

 Não é permitido dizer mal da Organização, uma vez que não temos livro de reclamações. 

 Não aceitamos respostas rasuradas, no entanto pode escrever a preto, vermelho, azul, verde e até a rosa, 
laranja ou amarelo; não ligamos a essas coisas. A lápis de carvão é que não pode ser. 

 Completamente proibido correr durante a prova, assim como levantar o tom de voz, ao discordar de uma 
qualquer opinião de outro elemento da equipa. 

 A partida e a chegada, vão acontecer no Évora Hotel em Évora.  

 Partida entre as 8.00h e as 9.00h 

 Chegada entre as 16.00h e as 17.00h 

 É recomendável sair o mais cedo possível para poderes usufruir com calma de tudo aquilo que este dia tem para 
te oferecer. 

 Quando alguém lhe der instruções para buzinar ao carro da frente, é exactamente isso que deve fazer, mas se 
alguém lhe disser que deve ir tomar um café e beber um bagaço, ignore. 



       Conselhos 

 
       Deve levar 

 Protector solar, encomendámos resmas de bom tempo. 

 Calçado confortável, parece que vai ser necessário andar mais de 350 metros; o que é realmente horrível. 

 Chapéu, para cobrir a moleirinha: ter ideias quentes é bom, mas ter ideias frescas é bem melhor. 

 Óculos de sol, dão sempre um jeitão. 

 Uma “bucha” para meio da tarde, parece que desta vez, não há almocinho. 

 Binóculos, aparece por lá cada “cromo” 

 Água, muita água em cantil, garrafa, garrafão, camel back... 

 Ideias frescas, espírito crítico e muito boa disposição. 

 Botões, agulhas e alfinetes, não vá acontecer alguma desgraça com as calcinhas. 

 Preservativos G-Sensation da Harmony, ouvi dizer que são fantásticos. 

 Gravata, vai ser peça obrigatória ao jantar, ainda que esteja apenas no bolso. 

 Saca rolhas, já que a estes concorrentes, vai ser difícil, sacar qualquer outra    coisa. 

 Uma chávena de café da Delta. 

 5 moedas de 2 cêntimos. 

 Umas boxers com ursinhos ou uma “cuequinha” qualquer que não te deixe envergonhado(a). 

 Uma ficha de inscrição do Grupo Desportivo, rubricada por um Director 

 Um cheque dos antigos, BFN, BBI ou BFB. 

 Um envelope de correio interno continuado. 

 Fita métrica. 

 Um anzol. 

 Um novelo de lã. 

 

       Obrigatório  

 Ler bem o regulamento. 

 Divirta-se o mais possível. 

 Com um pouco de atenção, percebe imediatamente que todas as perguntas de observação são fáceis e as 
outras teria sido melhor que nem nos tivéssemos lembrado delas. 

 Passe pela farmácia e compre 3 comprimidos de inspiração, porque vai precisar dela (é verdade que o Grupo 
Desportivo distribui gratuitamente xarope, mas para a boa disposição). 

 Levar máquina fotográfica. 

        

      ... E finalmente  

      Situações em que pode/deve  utilizar o telemóvel: 

 Se em qualquer altura da prova vir uma placa a dizer  -  Marrocos  22Km 

 Se, mesmo não vendo essa placa, se sentir completamente perdido. 

 Se lhe apetecer gritar com alguém por causa das perguntas ardilosas. 

 Se tiver dúvidas numa pergunta mais complicada e quiser pedir uma pequena ajuda à Organização.  

 Se encontrar a Lili Caneças a dar autógrafos no paredão da Barragem do Alqueva.  

 Se me quiser convidar para almoçar um dia destes. 

 

     Tel:  935 975 003 
 

 

 


