Tentativa de Moto Clube-Oficial
Um moto clube de Carcavelos que nasceu em São Miguel das Encostas

Uma Tentativa
de Moto Clube
à maneira!

Tudo começou no dia 14 de Julho 2018 por um grupo de amigos
e adeptos do motociclismo que muito tentam ser motards! E
assim nasceu uma Tentativa de Moto Clube à maneira, cheia de
gente porreira e sempre disponível para a brincadeira.
Gostamos de comer e beber, andar de mota e sempre na
tentativa de um dia ser um moto clube sem anedota. Somos
responsáveis, ajudamos o amigo motard, temos eventos
interessantes mas o nosso presidente anda sempre com camisas
de cores berrantes! Somos a tentativa de moto clube oficial, sem
nada a ver com algo banal. E porque isto é de todos e para todos,
tudo aqui criado é “nosso”. Uma organização sem fins lucrativos.
Tem sede provisória, social e administrativa na Avenida de São
Miguel, Carcavelos.
Tentativa de Moto Clube (TMC)

Descrição

É uma associação sem fins lucrativos que se dedica à
realização de actividades desportivas, nomeadamente no
âmbito motorizado, culturais e turísticas.

E foi assim, desta forma meia tosca, em cima de um
balcão de café em boa conversa com amigos e nas costas
de um guardanapo que nasceu o nosso logotipo!
"Tentativa de Motoclube, São Miguel das Encostas".

O Nosso Logo

§ Realização de atividades desportivas, nomeadamente no âmbito
motorizado, ciclístico, cultural e turístico;

§ Promovemos o motociclismo nas suas variadas vertendes, turistica,
desportiva, recreativa, cultural, de lazer e bem-estar;

§ Defender e valorizar o património do Concelho de Cascais;
§ Conservar e preservar o meio-ambiente;

A nossa Missão

§ Promover a imagem do motociclista;
§ Fomentar o cumprimento das regras do Código da Estrada;
§ Assegurar o convivio saudável entre os motociclistas sócios do
clube e as populações;

§ Colaborar com outras entidades de cultura, recreio, desporto ou
turismo na organização de actividades que visem engradecer o
divertimento, lazer e bem- estar do motociclista e da sociedade
em que está inserido;

§ Apoiar e colaborar em actividades de acção social.

§ Somos um moto clube moderno, com iniciativas novas, passeios e muita
partilha de informação através das nossas redes sociais, estamos no Facebook
com página própria do TMC com perto de 1000 seguidores em poucos meses.

§ Grupo de Facebook com mais de 700 membros. Serve exclusivamente para a
partilha de informação motard (novidades de equipamento, acessórios e
motas, entre ouras informações)

§ Um canal Youtube para a partilha dos nossos melhores momentos.
§ Instagram também integra as nossas redes sociais (queremos atingir as classes

O que distingue
o TMC

mais novas)

§ O nosso site com toda a informação institucional sobre o TMC em
http://www.tentativademotoclube.pt/.

§ Temos várias iniciativas dentro do próprio TMC, como por exemplo, formação
na área de condução, segurança e mecânica, facilidade na reparação de motos.

§ Temos meios e parcerias que nos ajudam a dinamizar o moto clube e
apresentar soluções aos nossos associados.

§ Acima de tudo preservamos a amizade, a boa disposição e o convívio motard
mantendo sempre um ambiente agradável para todos.

§ Promovemos o prazer de andar de mota, sendo que, é um meio de transporte
mais econômico e ecológico.

§ Colaborar com outras entidades de cultura, recreio,
desporto ou turismo na organização de atividades que
visem engradecer o divertimento, lazer e bem-estar do
motociclista e da sociedade em que estão inseridos;

§ Trabalhamos em parceria com a União de Freguesias

TMC e a
Freguesia de
Carcavelos

Carcavelos e Parede no sentido de ajudar e preservar a
nossa comunidade nomeadamente a partilha de recursos
do TMC a favor da melhoria da comunidade.
§ O TMC assume um compromisso com a associação sem fins
lucrativos Soma Não Zero. Esta associação promove a
integração de crianças e jovens de zonas urbanas sensíveis,
através da prática de atividades desportivas, educacionais e
sociais. O TMC, junto com a Soma Não Zero, irá promover
passeios de mota “à pendura” em áreas restritas e seguras no
sentido de ajudar na integração destes mesmos jovens;

§ Assumimos também um compromisso com a União de
Freguesias Carcavelos e Parede no sentido de ajudar na
pintura e renovação de escolas e/ou entidades públicas.

A DIREÇÃO DO NOSSO MOTO CLUBE
Presidente: Humberto José Serra Salgado Gonçalves;
Vice-Presidente: Vitor Manuel Batista Lopes;

A Direção

Secretário: André Castelo Branco Ornelas;
Director de Comunicação e Multimédia: Carlo Nuno de Sousa Martins;
Tesoureiro: Jorge Eduardo Moura da Silva Ferreira;
Presidente do Conselho Fiscal: Sérgio Felgueira;
Presidente da Mesa de Assembleia: João Marcos Castelo Branco Ornelas;
Secretário da Mesa de Assembleia: Bruno Moura Pereira;
Vogal da Mesa de Assembleia: Pedro Brás;
Relações Públicas (RP): Acácio Pedro da Silva Gaspar;
Relações Públicas (RP): Jorge Miguel Ruivo Lourenço Martins de Miranda.

OS FUNDADORES DO NOSSO MOTO CLUBE

§ Acácio Pedro da Silva Gaspar;
§ Humberto José Serra Salgado Gonçalves;

Os Fundadores

§ José Silvestre;
§ Marius Ionut Silimon;
§ Vitor Manuel Batista Lopes.
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Sobre Nós

Membros

Atividades

Contactos

O Nosso Site: http://www.tentativademotoclube.pt/
email: tentativademotoclube@gmail.com

Já estamos
online!

Facebook: Tentativa de Moto Clube Página Oficial
Instagram: Tentativa de Moto Clube Instagram
Youtube: Tentativa de Moto Clube Youtube Channel

Estamos em
todas as redes
sociais!

A Nossa Página:
https://www.facebook.com/TentativaDeMotoClube

Facebook Page
Com quase 1000 gostos! Será aqui que apresentamos toda a informação
relativa ao nosso moto clube. (eventos/actividades promovidos pelo moto
clube, notícias do clube, tudo relacionado com o TMC). Só administradores
e membros do moto clube podem colocar posts e/ou alterar conteúdos do
mesmo.

O Nosso Grupo:
https://www.facebook.com/TentativaDeMotoClube

Facebook
Group
Com mais de 650 membros! O Nosso Grupo Tentativa de Moto Clube destina-se
à partilha, à conversa, aos bons momentos e a tudo relacionado com o
motociclismo. Todos os membros do grupo podem colocar posts. O TMC
mantém o grupo com uma dinâmica diária de notícias motards mantendo os
membros do grupo sempre com as últimas novidades do desporto motorizado,
novidades motociclisticas, equipamentos, reviews e muitas outras novidades.

O Nosso Instagram:
https://www.instagram.com/tentativademotoclube/

Instagram

O Nosso Canal de Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC858ghWVb8dfQTfJSfEm2aA

Youtube
Channel

Um dos eventos promovido pelo TMC:
https://www.youtube.com/watch?v=4nmekBWJ_7Y&t=36s

Promovemos
eventos e
passeios motard!
No link acima (produção TMC) mostramos aquilo que foi a
nossa última volta pelo litoral oeste.

O Nosso 1º
Aniversário
Cartaz

Um momento único, dia 14 Julho, o
nosso primeiro aniversário. Ali,
naquele espaço, junto ao mercado
de Carcavelos. Mais de 3500
pessoas, perto de 500 motas e a
representação de 37 grupos motards
levou ao sucesso desta nossa festa.
Um super obrigado a todos por
terem vindo. Para o ano há mais!

Video 1º Aniversário TMC
https://youtu.be/AkgLrvWHwvg

Teaser Instagram / WhatsAPP

Teaser FACEBOOK Cebçalho página/Grupo

Cartaz festa 1º Aniversário do TMC

O Nosso 1º
Aniversário,
Momentos

TMC presente
nas Festas de
Carcavelos 2019

Ana Moura,
Com 15 anos de carreira e a levar o Fado e a cultura
portuguesa aos quatro cantos do mundo, Ana Moura reuniu
temas dos seus vários discos num 'Best Of' imperdível. E agora
... Silêncio que se vai cantar o Fado! !
https://www.facebook.com/anamoura/

Os Nossos
embaixadores

…mais novidades sobre novos embaixadores em breve.

Em grande entrevista, o nosso
motoclube no Jornal "Freguês de
Carcavelos Parede". Tentativa de
Moto Clube - Motards apoiam
instituições Sociais

TMC no Jornal
Freguês de
Carcavelos Parede

§ O TMC está presente nos mais importantes eventos
motards, nomeadamente:
§ Concentração de Faro, Gois e Vidigueira;
§ Aniversários dos amigos do TMC, Motoclube de Oeiras,
Cascais, Loures, Setubal, Sintra entre outros;

TMC e os seus
vizinhos

§ Participação em eventos como Harley’s em Cascais e
Setubal custom weekends;

§ Promovemos passeios motard onde extendemos o convite
aos nossos visinhos;

§ Almoçaradas entre amigos motards de outros moto
clubes.

§ União de Freguesias Carcavelos e Parede;
§ Vedamais;
§ Imaginação Fértil
§ Café Tentativa;
§ Marocas, Especial one;

Os Nossos
Parceiros

§ Bact3ria;
§ Gigs On Mars;
§ Auto Mecom;
§ Bio Jardim;
§ Au Rubro Petiskeira;
§ Compra e Poupa;
§ Rei das Tostas;
§ Publideco;
§ Silvestre festas.

§ Website:
§ http://tentativademotoclube.pt/

§ Facebook Page:
§ https://www.facebook.com/TentativaDeMotoClube/

§ Facebook Group:
§ https://www.facebook.com/pg/TentativaDeMotoClube/groups

Contactos TMC

§ Instagram:
§ https://www.instagram.com/tentativademotoclube/

§ Canal Youtube:
§ https://www.youtube.com/channel/UC858ghWVb8dfQTfJSfEm2aA

§ Email:
§ tentativademotoclube@gmail.com

§ Apresentação TMC:
§ http://tentativademotoclube.pt/docs/TMC_2019.pdf

O Nosso Moto
Clube!

