P eddy P ape r na Vil a d e Sou re
F ich a d e Inscriç ão
Número da ficha: ____Data de Recepção: ___/___/____ (Campos a preencher pelo Município)
Nome: _________________________________________________________Idade:___
Morada:_______________________________________________________________
Código Postal: ______-______ Concelho: ____________________
E-Mail:_______________________________Telefone:_____________Telemóvel:
____________
N.º de acompanhantes: _____Idades:____________________
Data:___/___/______
_____________________________________
(Assinatura do Participante)
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P eddy P ape r na Vil a d e Sou re
18 de Abril | 14h30m – 17h
Objetivo e Tema
Associando-se à programação das comemorações do Dia Internacional dos Sítios e
Monumentos, promovida pela Direção-Geral do Património Cultural e o ICOMOS
Portugal, subordinada ao tema Monumentos e Sítios: Conhecer, Explorar e Partilhar, a
Câmara Municipal de Soure irá promover um peddy paper na vila de Soure.
Esta iniciativa tem como objectivo, Conhecer, Explorar e Partilhar o Património Local,
sensibilizando para a partilha de diferentes perspectivas sobre o Património.
Organização e Conceito
A organização do Peddy Paper é da responsabilidade da Câmara Municipal de
Soure/Museu Municipal.
Data, Duração e Local de Início
O peddy paper terá lugar no dia no dia 18 de Abril (sábado) de 2015.
O ponto de encontro será no Largo do Castelo, junto ao Museu Municipal/ Posto de
Turismo de Soure, pelas 14h30m, terminando por volta das 17h. Neste local, serão
formados os grupos de participantes, a quem será entregue a primeira pista do peddy
paper.
A partir daqui, os participantes são convidados a fazer um circuito a pé, de pista em
pista, onde vão descobrindo, conhecendo e explorando vários locais de interesse na vila
de Soure e encontrando as várias pistas para prosseguir o peddy paper.
Inscrições
São aceites inscrições via e-mail – turismo@cm-soure.pt indicando os dados pessoais do
participante (nome, morada, código postal, idade, contacto telefónico, e-mail), até ao
dia 16 de Abril (quinta-feira).
Condições de Participação
Esta atividade é dirigida ao público em geral/ famílias. Está limitada a um número
máximo de 25 inscrições, podendo estas ser individuais, ou em grupos/famílias, desde
que inscritos em nome de um representante.
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