
 
 

 

 

NO ÂMBITO das comemorações do 68º aniversário do CCD, no dia 9 de abril iremos realizar um Peddy Paper, 

atividade lúdica dirigidos aos associados, promovendo o convívio, espírito de equipa e partilha de experiências 

entre os associados. 

OBJETIVO: 

• Concluir o percurso, responder a questões e realizar tarefas no menor tempo possível. 

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO:  

• Início - Paços do Concelho - Praça 5 de Outubro, em Cascais, pelas 14,45 horas. 

• Distância - Aproximadamente 3000 metros 

• Os participantes recebem no início do jogo um guião e mapas do percurso e realizam a atividade a pé. 

DURAÇÃO: 

• Até 2 horas. 

 
INSCRIÇÕES: 

• As inscrições devem ser efetuadas no escritório do CCD, através do email: escritorio@ccdcascais.pt., 
até ao dia 6 de abril de 2022.  

• Há lugar ao pagamento de uma taxa de reserva, no valor de 5,00€. 

• A taxa é devolvida com a participação efetiva na atividade. 

 
CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS: 

• Entre 2 e 4 elementos, no máximo;  

• Cada equipa terá de apresentar um nome, ou designação;  

• Cada equipa terá um porta-voz/representante, que deverá ser um sócio efetivo.  
 
CARTA DE PROVA: 

• A Carta de prova será entregue aos participantes, no momento da partida;  

• As equipas saem do ponto de partida, com intervalos de 1 minuto. 

• Material necessário – caneta. 
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CLASSIFICAÇÃO: 

• A classificação final será o somatório dos pontos obtidos por cada equipa, no decorrer de cada etapa;  

• Em caso de empate pontual é fator de desempate o menor tempo de realização da prova. 

• Os resultados serão divulgados no próprio dia 9 de abril, pelas 17h30, no Refeitório da Adroana, 

onde se realizará um lanche ajantarado;  

• São desclassificadas as equipas cujos membros cometam qualquer infração que ponha em causa a 
realização da atividade.  

 
CONSTITUIÇÃO DO JÚRI: 

• João Bento Vitorino – Presidente de Direção do CCD 

• Hugo Lourenço – Vogal efetivo do CCD 

• José Fialho- Sócio efetivo do CCD 
 
PRÉMIO DE PARTICIPAÇÃO para as três primeiras equipas. 
 
OBSERVAÇÕES: 

• Cada participante estará coberto por Seguro de acidentes pessoais. 

• Ao participar, as equipas permitem ser fotografadas e/ou filmadas, sem qualquer reserva, para 
posterior divulgação no “site” do CCD PM CASCAIS e no FACEBOOK.  

• Os participantes deverão cumprir as recomendações da DGS (distanciamento social, uso de álcool gel, 
máscara no início e final da prova, podendo tirar a mesma durante a prova, se for respeitado o 
distanciamento). 

• Recomenta-se uso de vestuário e calçado adequado (ténis e roupa desportiva), chapéu, protetor solar, 
entre outros. 

 

O CCD reserva-se ao direito de cancelar alguma etapa, caso as condições atmosféricas sejam adversas. 

 

 

 


