
Dia Mundial do 

Turismo
29 de setembro’18

PRAIAS

ARTE URBANA

GASTRONOMIA

FESTIVAIS

COMÉRCIO TRADICIONAL

FESTAS POPULARES

CULTURA

DESPORTO

MÚSICA

DOÇARIA REGIONAL

TEATRO

BARREIRO

Organização:

PEDDY PAPER 

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
E 

FICHA DE INSCRIÇÃO

Apoio:

De terça-feira a sábado das
9h30 - 13h00 | 14h30 - 18h00 

Terminal Rodo-Ferro-Fluvial
Loja nº 10, Barreiro

T: 21 206 82 87
E-mail: postodeturismo@cm-barreiro.pt



REGRAS DE PARTICIPAÇÃO

O Peddy Paper é uma atividade comemorativa do Dia Mundial do Turismo, 

organizada pelo Município do Barreiro, através do Gabinete de Inovação 

Desenvolvimento Económico e Turismo.

1 - OBJETIVO: Promover a História, o Património Cultural e Natural do Barreiro.

Impulsionar o seu conhecimento despertando o interesse no Passado com os olhos 

no Futuro e no desenvolvimento, mas de uma forma sustentável para a 

Comunidade e para o Ambiente.

Estimular a curiosidade e a descoberta do Barreiro de forma dinâmica e lúdica.

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Podem participar todos os interessados em 

conhecer melhor o Barreiro que estejam inscritos.

A inscrição para a participação na atividade é gratuita. 

A participação pode ser feita individualmente ou em equipa – com o número máximo 

de 5 elementos.

Podem os interessados inscrever-se individualmente ou em grupo – máximo de 5 

elementos presencialmente no balcão do Posto de Turismo, sito no Terminal Rodo-

Ferro-Fluvial, loja nº 10, de 3ªf a sáb., das 9h30-13h00 e das 14h30-18h00 ou por e-

mail para  postodeturismo@cm-barreiro.pt

As inscrições devem ser feitas até às 18h00 do dia 27 de setembro.

Aconselha-se os participantes a trazer, no dia da atividade uma garrafa de água, 

roupa e calçado confortável.

A atividade está coberta por um seguro de responsabilidade civil da Autarquia.

3 - REGRAS DE PARTICIPAÇÃO: A atividade terá início pelas 15h00 do dia 29 

setembro de 2018, no Posto de Turismo, sito no Terminal Rodo-Ferro-Fluvial do 

Barreiro, loja nº10. 

Existirá uma tolerância máxima de 15 minutos para a partida dos participantes 

inscritos. Após este tempo os inscritos estarão excluídos de participar na atividade. 

A chegada ao último ponto do Itinerário - Moinhos de Alburrica – Moinho de Vento 

Nascente, deverá ser feita até às 18h30. Após esta hora, os participantes serão 

desclassificados.

4 - AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES: O Percurso será constituído por Etapas. 

Em cada Etapa o(s) participante (s) responde(m) a uma pergunta. 

Cada pergunta será pontuada com 1 ponto com exceção da Etapa Final pontuada 

com 2 pontos por pergunta.

Antes do início da atividade no Posto de Turismo os Participantes serão informados 

e elucidados pela Organização, das Regras e Procedimentos para uma boa e válida 

realização da Atividade. 

No Posto de Turismo, local da Partida, o(s) Participante(s) recebem um Envelope 

com toda a Documentação referente à Atividade. 

A cada Participante ou Equipa será atribuído um número que será a sua identificação 

durante a Atividade.

Para apoio às respostas, os participantes podem consultar a documentação 

entregue no início pela Organização, todas as informações disponíveis em Placas / 

Sinalética Urbana identificativa e de sinalização, bem como recorrer a ajuda.

Os participantes devem realizar todas as Etapas até completarem a totalidade do 

percurso. A falta de realização de qualquer Etapa é fator de desclassificação.

Durante o percurso existirão Pontos de Controlo surpresa, onde se encontram 

membros da Organização que validam a passagem dos concorrentes. No final, 

todos os concorrentes terão de apresentar prova de passagem pelos Pontos de 

Controlo existentes no Percurso. A falta de passagem pelos Pontos de Controlo é 

fator de desclassificação dos concorrentes.

Os participantes vencedores serão aqueles que completarem todas as Etapas do 

percurso obtendo o maior número de pontos em menor tempo. 

No caso de empate serão feitas perguntas, pela Organização, aos concorrentes até 

se encontrarem os vencedores. 

Os participantes receberão um Diploma de Participação. Aos 3 primeiros 

classificados serão atribuídos prémios simbólicos, entregues no Moinho de Vento de 

Alburrica, no dia 29 de setembro, pelas 19h00.

mailto:postodeturismo@cm-barreiro.pt

