
Normas /Ficha de Inscrição – Fim de semana com o Francisco 

 

1. O programa “Fim de Semana com o Francisco” está organizado em dois dias e aberto a 

todas as famílias. 

2. O programa decorrerá aos fins de semana no Museu dos Terceiros. 

3. As inscrições devem de ser apresentadas até 4ª feira anterior ao fim de semana 

pretendido. 

4. A inscrição será confirmada posteriormente pelos responsáveis da prova. 

5. A equipa é formada pelo máximo de 5 elementos (todos da mesma família) 

Elementos obrigatórios: uma criança e um adulto (parente próximo da criança). 

6. O peddy-paper e a prova final consistem na resolução de provas, perguntas e 

descodificação de mistérios no Museu dos Terceiros.  

Temas das perguntas: Museu dos Terceiros, colecções do Museu dos Terceiros, Ordem 

Terceira de S. Francisco, cultura geral. 

7. O conteúdo das provas apenas será descoberto pelos participantes no dia da realização 

das mesmas. 

8. A atribuição dos prémios caberá aos elementos do júri, que terão em consideração os 

critérios de classificação.  

9. As provas terão início e final no Museu dos Terceiros. 

10. As equipas que realizam o peddy - paper sairão do ponto de partida em intervalos de 15 

minutos. 

11. No peddy – paper existirão diversos postos de controlo obrigatório ao longo do 

percurso, onde será distribuída (se necessário), informação indispensável à continuidade 

da prova. Estarão presentes juízes de prova, não identificados, de forma a garantirem o 

cumprimento de todas as regras. 

12. Os resultados do peddy – paper serão comunicados na semana seguinte. 

13. Nos dias das provas os participantes devem trazer roupa e sapatos confortáveis. 

 

14. Prémios 

1º Classificado – Produtos promocionais+ Catálogo do Museu e publicações do 

Francisco à Descoberta do Convento. 

2º Classificado – Produtos promocionais. 

15. Todos os casos omissos serão remetidos para a organização da actividade e da sua 

decisão não caberá recurso. 

 

 



 

Critérios de classificação 

As equipas serão classificadas segundo: 

- Tempo de prova;  

- Número de questões certas e erradas; 

- Número de provas superadas; 

- Criatividade; 

- Penalizações ou faltas ao longo da prova. 

 

Organização: Museu dos Terceiros  

(destacável) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ficha de Inscrição – Fim de Semana com o Francisco                                 Nº _____________ 

 

Nome da Equipa______________________________________________________________ 

 

Nome do Responsável da equipa _________________________________________________ 

Idade ______ Contacto _________________________________________________________  

Nome ____________________________________________________________ Idade______ 

Nome ____________________________________________________________ Idade______ 

Nome ____________________________________________________________ Idade______ 

Nome ____________________________________________________________ Idade______ 

 

 

 

Li e aceito todas as alíneas das Normas do “Fim de Semana com o Francisco” 

 

_______________________________________________________________________ 
(assinatura do responsável da equipa conforme documento de identificação válido) 


