
 

       Regulamento - Itinerários da memória  

       em  2º Peddy papper – 13 de junho de 2015 
 

1. Itinerários da memória em Peddy papper é um evento organizado pela Pró-memória 
Associação Cultural e Etnológica de A dos Cunhados. 

 

2. Este 2º Peddy Papper será subordinado ao tema Azulejos e Toponímia da vila. 
 

3. O Percurso será realizado por caminhos e estradas da vila de A dos Cunhados. 
 

4. A Concentração será junto à Azenha, pelas 20.45h do dia 13 de Junho. 
 

5. Partida do mesmo local às 21h para o 1º grupo, saindo os restantes sempre com 
diferença de 4 minutos entre eles. 

 

6. As inscrições têm lugar na Azenha, terça e quinta feira das 15 às 17h. Poderão ser feitas 
também através do nº965226706 e do e.mail:promemoria97@hotmail.com e decorrem 
até 10 de junho. 

 

7. As inscrições e outras informações serão divulgadas através da página 
www.promemoria.pt e no facebook. 
 

8. O Peddy Papper destina-se a adultos, mas poderão participar crianças desde que 
acompanhadas por familiar devidamente identificado e com autorização dos pais ou 
encarregado de educação. Poderão participar em grupo a partir dos 13 anos com 
autorização/termo de responsabilidade, devidamente assinado pelos pais. 
 

9. Os grupos terão entre 3 a 5 participantes. 
 

 

10. O percurso será indicado através de pistas (texto escrito) fornecido na hora da partida. 
 

11. O trajecto será da inteira responsabilidade dos participantes. 
 

12. Durante o percurso poderão ligar para o 965226706 para qualquer esclarecimento que 
não tenha a ver com as pistas dadas, ou para solicitarem o auxílio necessário ao bom 
desenrolar do mesmo. 
 

13. É obrigatório o uso de colete reflector. 
 

14. Aconselha-se o uso de lanterna. 
 

15. No final, devem fazer a entrega do texto dado, preenchido e com identificação dos 
elementos do grupo participante.  
 

16. A pontuação, penalizações e condições específicas serão descriminadas no texto 
entregue na partida. 
 

17. Os resultados serão conhecidos no dia seguinte (domingo), pelas 16h. 
 

18. Para o grupo mais pontuado haverá um prémio surpresa. 
 

19. A Pró-Memória pode cancelar a atividade se, até à data limite das inscrições não tiver um 
número de participantes igual ou superior a 10. 

 

20. A participação neste passeio pressupõe que os participantes aceitem incondicionalmente 
este Regulamento. 

 
1. A organização  

 

http://www.promemoria.pt/

