
 

                                                                                                                                                                  

                                                                           

 

PEDDY PAPER : “O NATAL É AQUI!” 

Regulamento 

1- Âmbito 

O peddy paper “O Natal é Aqui!” é uma iniciativa do Município de Redondo, inserida no 

programa do evento “O Natal é Aqui!” e rege-se pelo presente regulamento. 

2 – Objetivos 

a) O peddy paper é um jogo onde se procura, de uma forma lúdica, identificar e valorizar 

o património histórico e cultural de Redondo, e desenvolver a capacidade de resolução 

de enigmas, bem como a destreza e rapidez de raciocínio; 

b) Pretende ainda fomentar os momentos de lazer e convívio entre os participantes e 

desenvolver o espírito de equipa. 

3 – Data e Local de Partida 

O peddy paper realiza-se nos dias 3, 4, 10, 11 e 17 de dezembro, sábados e domingos, 

entre as 14h45 e as 17h00, na vila de Redondo, com partida da Praça da República. 

4 – Público-alvo e Inscrições 

a) Os participantes devem ter idade igual ou superior a 10 anos; 

b) As inscrições são gratuitas e obrigatórias.  

c) Regulamento e ficha de inscrição disponíveis em: www.cm-redondo.pt 

d) As inscrições devem ser efetuadas no Centro Cultural de Redondo, na Biblioteca do 

Agrupamento de Escolas de Redondo ou através do email: geral@cm-redondo.pt, até 

ao dia 30 de novembro de 2016. 

5- Constituição das Equipas 

a) As equipas deverão ser formadas por 2 elementos no mínimo e 4 no máximo; 

b) Cada equipa terá que apresentar um nome ou designação;  

c) Cada equipa terá um porta-voz/representante.  

6 – Material necessário 

a) Cada equipa deverá ter uma máquina fotográfica ou telemóvel; 

b) Utilizar vestuário e calçado prático e adequado para a atividade; 

c) Cada equipa deverá trazer uma fita métrica. 

        7 – Carta de Prova 

a) As cartas de prova serão entregues aos participantes no momento da partida; 
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b) As equipas saem do ponto de partida com intervalos de 5 minutos. 

c) A carta de prova é composta por um questionário, atividades lúdicas e registos 

fotográficos. 

d) O questionário integra perguntas sobre a história e cultura da vila de Redondo e outras 

observações. 

       8 – Classificação 

a) Os resultados do peddy paper serão divulgados no dia 18 de dezembro, pelas 17h00, 

na Praça da República, no decorrer da Color Party;  

b) A classificação final será o somatório dos pontos obtidos por cada equipa no decorrer 

de cada etapa; 

c) Em caso de empate pontual o “menor tempo de realização” é o fator de desempate; 

d) São desclassificadas as equipas cujos membros cometam qualquer infração que ponha 

em causa o regulamento. 

        9 – Prémios 

a) Certificado de participação para todos os elementos das equipas; 

b) A equipa vencedora receberá um prémio.  

10 – Observações 

a) Cada participante estará coberto por um seguro para a realização da atividade. 

b) O Município de Redondo reserva-se ao direito de cancelar alguma etapa, caso as 

condições atmosféricas sejam adversas. 

c) Ao participar, as equipas permitem ser fotografadas e/ou filmadas, sem qualquer 

reserva, para posterior divulgação no “site” do Município de Redondo e no Facebook. 

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Município de Redondo e, 

dado o caráter do evento, não há recurso. 

 

 


