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Artigo 1º 

Âmbito 

 

A 1ª Edição do Peddy Paper “Rede Freguês” da Freguesia de Massamá e Monte Abraão, insere-se no 

âmbito do apoio e dinamização do comércio local, sendo baseado em particular no projeto “Cartão 

Freguês”. A sua organização está a cargo da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão. Esta 

iniciativa decorrerá no dia 1 de outubro de 2022, entre as 9h30 e as 13h. 

 

Artigo 2º 

Participantes 

 

Este concurso está aberto a toda a população, assim como aos estabelecimentos aderentes à Rede 

Freguês que validem a sua inscrição junto da equipa do Cartão Freguês. 

 

Artigo 3º 

Inscrições 

 

1. A participação é gratuita embora careça de inscrição prévia. 

2. A inscrição é feita através de modelo próprio fornecido pela Junta de Freguesia, através do 

preenchimento de um formulário online, através de link disponibilizado pela União de 

Freguesias de Massamá e Monte Abraão. 

3. As inscrições iniciam no dia 15/09/2022 e terminam às 23:59h do dia 25/09/2022. 

4. A inscrição está limitada a um número máximo de 10 equipas por percurso, sendo que, um 

percurso será em Monte Abraão e, o outro, em Massamá (As inscrições serão consideradas 

por ordem de chegada). 
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Artigo 4º 

Constituição das Equipas 

 

1. As equipas têm de ser constituídas entre 2 e 5 elementos/equipa. 

2. Cada equipa terá de ter um nome que a identifique e eleger um/a “líder”. O mesmo terá de 

ser portador/a de um equipamento com ligação à internet e câmara fotográfica 

(smartphone/tablet p.e.) e, ter perfil ativo na rede social Facebook e/ou Instagram.  

3. As crianças menores de 16 anos terão de estar acompanhadas por um adulto responsável 

pelas mesmas. 

4. As equipas terão de trazer consigo algo que as identifique enquanto equipa (cores iguais ou 

nome da equipa, entre outras referências). 

5. Só poderão participar na prova as equipas que obedecerem às regras supracitadas. 

 

Artigo 5º 

Mecânica da iniciativa 

 

1. Vão existir dois percursos, um pelas ruas comerciais de Massamá e, outro, pelas ruas 

comerciais de Monte Abraão. Estes percursos só poderão ser feitos a pé, estando proibido o 

uso de bicicletas, patins, skates ou qualquer outro tipo de equipamento/veículo que substitua 

parcial ou complemente o ato de andar a pé; 

2. O percurso das equipas será feito seguindo a participação nos jogos e atividades criados pelos 

comerciantes (nos seus estabelecimentos ou pontos referenciados) e provas 

culturais/recreativas/lúdicas que estarão ao longo do percurso.  Esta informação será 

disponibilizada à equipa, no Ponto de Partida. A cada 5 minutos, sairão duas equipas do Ponto 

de Partida; 

3. Em cada Posto de Controlo (lojista ou outro) haverá um desafio para a equipa resolver. É 

necessária e obrigatória a presença de toda a equipa. Na ausência de algum membro da 

equipa, a passagem não será validada. 
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4. Será disponibilizado ao/à “líder” de cada equipa, uma Carta de Prova e um “Cartão de Check 

Point” onde serão colados os autocolantes que comprovam a passagem pelos Postos de 

Controlo e conclusão das provas do percurso; 

5. Após a finalização da passagem do Posto de Controlo, (caso se trate de lojista) as equipas terão 

de tirar uma fotografia da equipa junto ao local indicado, sendo obrigatório o/a “Líder” da 

equipa, publicar a mesma no seu perfil do Facebook e/ou Instagram, identificando o local onde 

se encontram (localização com o comerciante/estabelecimento onde estão) e inserir na 

publicação a seguinte inscrição: 

 

Eu compro no comércio local! Eu uso o Cartão Freguês! #peddypaper #ufmma #fregues 

 

6. Após a conclusão bem-sucedida, de todos os passos referidos, será entregue à equipa um 

autocolante, para o/a “Líder” colar no “Cartão de Check Point”, que comprova o sucesso da 

passagem da equipa. O “Cartão de Check Point” com o/os autocolante/s deverá ser mostrado 

em cada Posto de Controlo, para que a equipa possa receber o autocolante seguinte. 

 

7. O horário da prova decorrerá entre as 9h30 e as 13h, sendo esse o horário considerado para 

a realização do percurso. O tempo total gasto na realização do percurso só será considerado 

como fator de desempate.  

O limite total deve ser considerado como a chegada da equipa às 13h, ao Ponto de Chegada.  

Após esse horário serão penalizados, em pontos, por cada 10 minutos de atraso, até ao 

máximo de 30 minutos, ou seja 13h30. Todas as equipas que ultrapassarem o horário máximo, 

serão automaticamente desclassificadas. 
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Artigo 6º 

Pontuação e classificação 

 

A pontuação e classificação de cada equipa serão feitas a partir do somatório das 

questões/exercícios/experiências respondidas ou executadas corretamente.  

 

A contabilização será efetuada do seguinte modo:  

1. Pontuações: 

a) Cada autocolante recolhido: 10 pontos. 

b) Prova Quizz (completada): 10 pontos 

c) Prova Atividade – Quizz + desafio + fotografia (completada): 30 pontos 

d) Pontos Extra: 50 pontos (pontos atribuídos por fatores diferenciadores - ver artigo 9º – ponto 

4) 

 

1. Penalizações: 

Atraso na chegada: menos 10 pontos, a cada 10 minutos, até ao limite de 30 minutos de atraso. 

 

2. Desclassificações: 

a) Exceder o tempo de prova (chegar para além das 13h30) 

b) Recorrer a qualquer tipo de ajuda para realização do percurso como o uso de bicicletas, 

patins, skates ou qualquer outro tipo de equipamento/veículo que substitua parcial ou 

complemente o ato de andar a pé; 

c) Conduta antidesportiva; 

d) Divisão da equipa, não cumprindo o pressuposto obrigatório (presença de todos os 

membros da equipa em cada um dos estabelecimentos, prova ou Posto de Controlo). 

A pontuação obtida será atribuída mediante o resultado da contagem de todos os pontos 

atribuídos, consoantes os pontos supracitados. 
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Artigo 7º 

Calendarização e pontos de partida/chegada 

 

a) A prova decorrerá no dia 01/10/2022 entre as 9h30 e as 13h. 

b) As inscrições deverão ocorrer até dia 25/09/2022. 

c) Em Massamá o Ponto de Partida/Chegada será no Parque Salgueiro Maia e, em Monte Abraão, 

o Ponto de Partida será no Parque 25 de Abril e a Chegada será no Teatroesfera, em Monte 

Abraão. 

d) A hora de encontro recomendado será às 09:00h em ambos os locais de partida. 

 

Artigo 8º  

Constituição do Júri 

 

O júri será composto por: 

a) Maria De Sousa, Vogal do executivo com o Pelouro de Economia Local; 

b) Equipa Cartão Freguês; 

c) Membro convidado. 

 

Artigo 9º  

Critérios para avaliação 

 

O júri avaliará, observando os seguintes critérios: 

1. Concretização efetiva e bem-sucedida de todas as provas do percurso do Peddy Paper; 

2. Cumprimento de todas as regras e normas do Peddy Paper; 

3. Tempo de prova; 

4. A organização irá acrescentar a oportunidade de ganhar pontos extra com o decorrer da 

prova. 

Caso a equipa tenha uma postura proativa de cidadania e demonstração de civismo, será 
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atribuída a compensação de pontos. 

Estes estarão omissos para os concorrentes, mas são de conhecimento da organização e do 

júri de prova. 

 

Artigo 10º 

Divulgação dos Resultados 

 

Os resultados serão divulgados no dia 04/10/2022, no Site e nas redes sociais da União de Freguesias 

de Massamá e Monte Abraão. Os prémios serão entregues aos vencedores, em data de melhor 

conveniência para os mesmos e até ao final do mês de outubro. 

 

Artigo 11º 

Prémios 

 

Serão atribuídos prémios às três primeiras equipas classificadas de cada percurso, bem como 

certificado de participação a todos os concorrentes. 

 

Prémios: 

Para as equipas participantes: 

1.º Classificado de cada percurso: medalhas aos elementos da equipa, 100 € em vales de compras na 

Rede Freguês; 

2.º Classificado de cada percurso: medalhas aos elementos da equipa, 75€ em vales de compras na 

Rede Freguês; 

3.º Classificado de cada percurso: medalhas aos elementos da equipa, 50€ em vales de compras na 

Rede Freguês; 

O valor dos vales será emitido em vales de 10€ (e um vale de 5€, no caso do 2º prémio). 

 

Os comerciantes poderão oferecer, por iniciativa própria, prémios adicionais aos participantes. 
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Para os comerciantes aderentes: 

Certificado de Participação. 

 

Artigo 12º 

Casos Omissos 

 

Todas as omissões às Normas de Participação serão objeto de análise e decisão da União de Freguesias 

de Massamá e Monte Abraão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em Reunião de Executivo, OT 37, no dia 13/09/2022. 
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