Por Jorge Alexandre
Queirós Pinto Pereira
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3-Resumo da proposta.
4-Diagnóstico de necessidade e fatores de inovação social.
5-Objetivos e metas.
6-Plano de atividades.
7-Visibilidade pública.
8-Ideia de qual poderia ser o percurso.
11- Outros elementos que considero pertinentes.
12-Categorias.
13- Como seria mais ou menos a prova.
14-Material, orçamento e empregados necessários.

• Amarante é uma cidade onde a falta de turismo é um
problema grave para a economia local, mas onde a cultura é
preservada.
• Por isso é que proponho a criação de uma corrida de carrinhos
de rolamentos e de rodas e de trikes/triciclos e (de preferência
que contasse para o campeonato nacional), a corrida não só
vai trazer mais turismo para Amarante como vai mostrar que a
nossa cidade também é culta.

• Ocorreu-me esta ideia porque em outras cidades do país já
fizeram e fez um enorme sucesso.
• Eu achei que deveriam de fazer uma porque em Amarante
existe a “feira á moda antiga” e qualquer pessoa acharia mais
interessante ver uma corrida de carrinhos de rolamentos a
descer por uma Aldeia de Amarante abaixo do que uns
carrinhos de rolamentos expostos na feira.
• País e Avós de Amarante iriam querer mostrar aos mais novos o
seu entretimento antes dos videojogos.

• Os objetivos são os seguintes:
1. Trazer aos mais novos um pouco do que era a vida
antigamente.
2. Trazer turistas para Amarante.
3. Trazer mais uma atividade ao ar livre para Amarante.

• A corrida poderia ser em fins de Junho ou meados do mês de
Julho.

• As pessoas iriam adorar já que é um evento “diferente dos
outros” em Amarante.
• Algumas pessoas mais velhas também iram ver para recordar
“os velhos tempos”.
• Também irá trazer turistas que vão espreitar a prova por
curiosidade e fazer compras na localidade.

• A prova seria em Lufrei com início um pouco mais abaixo do
cruzamento antes da igreja, desceria pela M573 e pela rua da
Costa Grande de Cima e terminaria perto do complexo desportivo
da Costa Grande. Escolhi este local pois as pessoas têm acessos
secundários e uma inclinação perfeita para os concorrentes atingirem
altas velocidades.
A Partida seria mais ou menos
neste local.

A Chegada seria mais ou menos
aqui.

• As regras da corrida são mais ou menos assim:
• No início da prova, cada piloto descia um de cada vez, depois
cada piloto descia um de cada vez outra vez, mas desta vez
cada piloto seria cronometrado.
• Depois, os pilotos da mesma categoria posicionava-se na linha
de partida, na seguinte ordem (do melhor para o pior tempo
da categoria) e arrancavam ao mesmo tempo e o primeiro a
cruzar a linha da meta era o grande vencedor.
• Cada carro teria de usar a descida para se movimentar, não
podendo usar motores ou pedais para mover os carros.
• Os prémios podiam ser monetários para assim atrair mais
pessoas.(1º-100€;2º-50€;3º-25€).

• A Câmara poderia disponibilizar a Costa grande para servir
de parque de assistência.
• A Câmara também poderia disponibilizar a Costa Grande
para conectar-mos nas fichas os aparelhos.
• Contactei o proprietário dos pneus de Santa Luzia e ele disse
que nos emprestava os pneus.
• A Câmara também poderia disponibilizar uma carrinha para
transportar os pilotos até ao cimo da Rampa.

• Madeiras, madeiras alteradas, categoria A e Trikes: Estas trés
categorias poderiam (ou não) contar para o campeonato
nacional.
• Livres: Nesta categoria as pessoas eram livres de criar um
veículo com o material que quisessem, também em vez de
rolamentos poderiam usar rodas.
• Grandes Malucos: Nesta categoria, 2 ou mais pessoas no
mesmo
carro
iriam
representar
a
sua
freguesia/clube/associação, só poderão participar nesta
categoria clubes/associações/freguesias de Amarante.
• Nestas duas ultimas categorias poderia haver um prémio para
o carro mais original.

•
•
•
•

https://youtu.be/72lnzySzT00
https://youtu.be/JE3iv1261D4
https://youtu.be/T79cHr9SOX8
http://www.cncr.pt/imagens/regulamento.pdf
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Polícias para fechar a estrada.~1000€
O (~) significa
2 Bandeiras de partida.~10€
“aproximadamente”
Bandeiras de fiscais de pista.~150€
Voluntários.
Walkitalkies.~500€
Fardos de palha. ~1000€
Seguro para acidentes de eventos e de responsabilidade civil.~1000€
Bandeiras publicitárias.~200€
Taças e outros.~200€
Ambulância.~200€
Cronometragem e pessoal para cronometrar.~1800€
DJ e speaker.~250€
Alugar Carrinha.~250€
Um carrinho de Rolamentos para ir a abrir e outro para ser o carro vassoura.~500€
Extensão elétrica.~50€
Especialista em carrinhos de rolamentos.~200€
Publicidade.~650€
Aparelhagem de som.~500€
Criação de um site.-0€ (site criado por mim)
Geradores de eletrecidade.~900€
Transmissão online.~500€
Dorsais.~150€
Spray Branco.~50€
Orçamento total aproximado.~10060€

• Alguns elementos do orçamento poderiam ser cedidos pela câmara
Municipal (por exemplo pessoal…) baixaria o orçamento em vários
euros.
• Alguns equipamentos poderiam ser excluídos caso a prova não
contasse para o campeonato Nacional, caso contasse poderíamos
pedir para alugar ou para nos emprestar um sistema caso eles
tivessem um.
• Alguns materiais usados na prova, como os fardos de palha,
poderiam ser vendidos no final da prova, ou guardados para o caso
de a Câmara Municipal quiser organizar outro evento.
• Cada participante pagaria 5€ pelo seguro e 10€ pela inscrição.
• Os menores de 18 anos que quisessem participar os pais teriam de
assinar uma autorização.
• As mesas e cadeiras vão ser disponibilizadas por uma empresa de
Amarante.

