«Laudato Si, lo Rally»
Festa da Madre Fundadora
10 de novembro de 2018

Regulamento e Conselhos
do Mui Extravagante e Divertido Rally Paper
Laudato Si, lo Rally

REGULAMENTO
Artigo 1.º: Cada equipa pode ser constituída no máximo por 7 elementos e no
mínimo por 2, com a condição de haver alguém “encartado” e que, obviamente,
não seja um perigo na estrada e também que não faça parar o trânsito!
Artigo 2.º: Devem atribuir-se um nome de equipa…deem largas à imaginação e
toca a surpreender a Organização…!
Artigo 3.º: No Exploratório antes das 9:30 terão de estar para pontualmente
começar!
Artigo 4.º: Às 12:45 terão de acabar, pois os postos vão fechar!
Artigo 5.º: Todos os elementos da equipa têm que, obrigatoriamente, vir
munidos de uma grande dose de boa disposição e responder a tudo com muita
atenção.
Artigo 6.º: Devem todos colaborar em todas as respostas a dar e nos jogos a
conquistar!
Artigo 7.º: De posto em posto, autocolantes vão receber, para o vosso mapa
preencher.
Artigo 8.º: Se alguém te der instruções para buzinar, nem sequer deves tentar!
Artigo 9.º: Perceber que todas as questões de observação são fáceis e que
concluirão que as outras, teria sido melhor que nem sequer nos tivéssemos
lembrado delas.
Artigo 10.º: Não é permitido dizer mal da Organização, uma vez que não temos
livro de reclamação!
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CONSELHOS MUITÍSSIMO ÚTEIS:
Não se devem esquecer de levar:
• Protetor solar para ninguém se “esturricar”;
• Guarda-chuva, não vá S. Pedro tecê-las!
• Galochas confortáveis, pois parece-nos que vos pedirão para andarem + de
100 metros à chuva!
• Fita-cola, parece-nos uma boa ideia…
• Binóculos, não vá aparecer ao longe alguém a espreitar…
• Um pucarinho, para beber pelo caminho;
• Ideias frescas para contrabalançar com o Verão de S. Martinho;
• Saca rolhas, já que a alguns participantes é sempre difícil, “sacar” qualquer
outra coisa;
• Uma caneta original, para com originalidade escrever;
• Um cesto com tantas chávenas e colheres quantos os participantes, não vos
vá apetecer beber um café poderoso…!
• Luvas de jardinagem, uma vez que poderá ser preciso cuidar do mundo.
• 9 moedas de 1 cêntimo.
• 1 palito, 1 fita métrica, 1 bússola, 1 anzol, fio de pesca... Em suma, tudo
“coisas” que vos farão imenso jeito, obviamente ao jeito de Ana Maria, não
vá alguém pedir-vos para fazerem uma boa pescaria!
• Uma cana de pesca de 20 centímetros, caso seja alto e uma de 20 metros, se
for baixo! (espera-se muita criatividade)
• Máquina fotográfica Kodak…para mais tarde recordar!
Não esquecer…los telemóveis!
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E, finalmente, passaremos a elencar as situações em que pode/deve utilizar um
precioso instrumento…esse mesmo em que está a pensar, o telemóvel:
1.º: Se, em qualquer altura do Rally Paper vir uma placa a dizer: Dubai a 2000
metros.
2.º: Se for surpreendido por umas estranhíssimas coordenadas GPS!
3.º: Se se sentir desorientado e completamente à nora e pasmado.
4.º: Se lhe apetecer fugir, pois, nessa altura, não pode dirigir!
5.º: Se lhe apetecer gritar com alguém, devido às nossas imensas perguntas
“ardilosas” e deveras “subtilosas”!
6.º: Se encontrar o José Castelo Branco ou quiçá a Maria Leal a darem autógrafos
e a serem invejosos (com o nosso sucesso, é claro).
7.º: Se nos quiser convidar para almoçar um destes dias.
8.º: E por último, mas não menos importante, se porventura lhe apetecer e nos
quiser pagar, após conclusão deste Rally, uma ida e volta ao “Caribe”, não vá a
vontade passar-lhe…
… Ligue-nos!
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