
INSCRIÇÃO

CHEFE DE EQUIPA

NOME

ENDEREÇO

LOCALIDADE CÓDIGO 
POSTAL

E-MAIL

TELEFONE: IDADE

OUTROS PARTICIPANTES

NOME 

NOME IDADE

IDADE

NOME DA EQUIPA



INFORMAÇÃO

Uma tarde divertida e saudável.
O Amadora Peddy Challenge é um Passeio Mistério Pedonal dedicado exclusivamente a equipas 
de 3 amadorenses ou seus convidados.

Organizado pela Câmara Municipal da Amadora e pela EcoMood Portugal, será efectuado num 
percurso que visitará alguns pontos icónicos do concelho. Neles, ao longo de 3 horas, os 
participantes terão que responder a perguntas de observação, de sustentabilidade e outras. 
Haverá também algumas tarefas a executar, de forma divertida e descontraída, sempre numa 
óptica de promoção da mobilidade pedonal e do exercício físico. E cumprindo todas as normas de 
saúde pública recomendadas e exigidas pela Direcção Geral de Saúde.

Ponto de Encontro: Parque Central da Cidade, junto ao campo de jogos, pelas 15h de dia 20 de 
Setembro de 2020. Coordenadas: 38°45'33.5"N 9°14'02"W

A convite da Câmara Municipal da Amadora e da Associação EcoMood Portugal, esta inscrição 
é gratuita. Preencha esta ficha de inscrição e envie-a para ecomood.portugal@gmail.com

Regulamento e Regras de Saúde Pública: 

. Pelo menos o chefe da equipa deverá ser residente na Amadora;

. Só poderão participar menores se tiverem um responsável legal na equipa;

. Todo o trajecto terá que ser cumprido de forma pedonal;

. As equipas foram reduzidas para 3 elementos para cumprimento dos cuidados de distanciamento 
social;

. Também para garantir o distanciamento social, não haverá um trajecto fixo, caberá às equipas 
escolher a ordem de visita aos pontos de referência.

. As partidas serão dadas com desfasamento de, pelo menos, um minuto, sendo as equipas desde 
logo encaminhadas em diferentes direcções;

. Será medida a temperatura a todos os participantes antes da partida. Em caso de febre ou outros 
sintomas, não será permitida a participação;

. Será obrigatório o uso de máscara antes da partida, em todos os pontos de controlo, na entrega 
final, e em todas as situações em que que haja outras equipas, organizadores ou outros cidadãos 
a menos de 2 metros;

. Será obrigatória a desinfecção das mãos em todos os pontos de controlo;

. A divulgação dos resultados e atribuição dos troféus será efetuada pelas 22 horas através da 
internet, em plataforma a anunciar;

. A entrega dos troféus e prémios será efectuada posteriormente, ao domicílio.
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