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Nota introdutória: 

Inovando na forma de proporcionar agradáveis momentos de confraternização 

entre associados da ANC e utilizadores da Marina do Parque das Nações, 

apresentamos o primeiro “Rota Paper Náutico” realizado em Portugal. 

Quem, que como nós navega, nunca se aborreceu por fazer sempre o mesmo 

programa!  

Propomos um fim-de-semana diferente, animado e variado, vindo ao encontro de 

quem gosta de navegar, mas também daqueles tripulantes que gostam de navegar 

por um bom prato típico, seguido de uma agradável visita a um museu, tudo 

apimentado com questionários e provas que nos permitiram encontrar um 

vencedor!  

Ao trio vencedor, a organização e seus parceiros, Siroco,  Plastimo e Navimo, 

propõem aliciantes prémios: 

1º Lugar  Um Blusão XM (Navimo) e uma estadia de Fim Semana na 
Marina Parque das Nações 

2º Lugar  Um par de sapatos XM (Navimo) e um Baptismo de 
Canoagem no centro Náutico da Marina Parque das Nações 

3º Lugar  Um Colete Insuflável Plastimo (Navimo)  e um  Galhardete 

ANC 
 

Contamos com a vossa boa disposição, disponibilidade e ajuda para levarmos a 

bom porto este desafio. 

Obrigado pela participação! 
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Programa:  

 
 

 

Regras de participação:  

 

 

Concurso “Fotográfico” 
 
Afim de poder participar, cada tripulação deverá possuir uma câmara fotográfica “digital” e 

respectivo cabo de ligação USB, a fim de permitir descarregar as fotografias para o computador 

da organização. Deve ser considerado igualmente o seguinte: 
 

 Os formulários com os temas serão entregues no decorrer do “Briefing” inicial.  
 

 As fotografias devem ser entregue a um elemento do júri antes do jantar. 

O download deve ser efectuado através de cabo USB para o computador da organização. 

 

 Só é válida a apresentação de uma foto por tema, logo o Júri só aceita 9 fotografias. 
 

 As fotografias devem retratar o tema proposto, sob pena de não serem aceites e 

consequentemente a pontuação ser nula. 
 

 A não entrega no momento indicado, equivalerá à perda da totalidade dos pontos a 

concurso. 
 

 

Pontuação:  A entrega das 9 fotos (validadas) equivalerá a 90 Pontos, senão forem 

entregues a totalidade das fotos, cada foto valerá no máximo 5 Pontos. 
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Concurso  “Questionários” 
 
É chegada a hora de demonstrar os conhecimentos que possui sobre os temas propostos, não 

complique! pretendemos respostas simples e de preferência acertadas… 

Cada equipa participante, deverá responder às questões que são solicitadas nos locais 

apropriados, devendo proceder conforme se indica. 
 

 O formulário com os Questionários será entregue no decorrer do “Briefing” inicial. 
 

 Questionários  

o Marina Parque das Nações 

Deve ser devolvido a um elemento da organização antes de zarpar da Marina Parque 

das Nações. 
 

o Questionário: ANC / Geral 

Deve ser devolvido a um elemento da organização no desembarque no Seixal. 
 

o Questionário: Seixal 

Deve ser devolvido a um elemento da organização antes do jantar. 
 

 A não entrega no momento indicado, equivalerá à perda da totalidade dos pontos a 

concurso. 
 

Pontuação:  A entrega de 24 questões (validadas) equivalerá a 240 Pontos, 

correspondendo 10 pontos cada pergunta acertada. 

 

Concurso “Prova de orientação” 

 

A realizar no decorrer do percurso, os participantes deverão responder a diversas questões, 

seguindo as instruções dadas. 

 As questões da Prova de orientação são entregues no decorrer do “Briefing” inicial 
 

 O Questionário deve ser devolvido a um elemento da organização no desembarque no 

Seixal. 
 

 A não entrega no momento indicado, equivalerá à perda da totalidade dos pontos a 

concurso. 
 

 Caso precisem de assistência da Organização, podem o solicitar! mas atenção, se o 

fizerem, vamos descontar 25 pontos por cada ajuda prestada, num total de 75 pontos. 
 

Pontuação: A entrega de 6 questões (validadas) equivalerá a 180 Pontos, 

correspondendo 30 pontos cada questão acertada. 
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Concurso “ Natureza” 
 

Como uma tripulação numerosa tem diferentes talentos, há, com certeza, alguém que gosta e 

conhece especialmente melhor as belezas da natureza. 

Por isso, pedimos que, identifiquem e coloquem no saco que vos é fornecido os objectos que vos 

indicamos, não se esqueça que são só pequenas amostras, não queremos destruir a natureza. 
 

 Utilize o saco cedido pela organização. 
 

 As questões do concurso “Natureza” são entregues no decorrer do “Briefing” inicial 
 

 Deve ser devolvido a um elemento da organização antes do jantar. 
 

 A não entrega no momento indicado, equivalerá à perda da totalidade dos pontos a 

concurso. 
 

Pontuação:  A entrega de 6 objectos (validadas) equivalerá a 120 Pontos, 

correspondendo 20 pontos cada objecto acertado. 

 

Prova “Marinhagem & Nós” 
 

Vamos pôr à prova os seus conhecimentos Náuticos, e como temos de ser selectivos vamos 

inovar na forma de pontuar! 
 

 As questões da prova “Marinhagem & Nós”, são entregues no inicio do jantar. 
 

 Deve ser devolvido a um elemento da organização no final do jantar. 
 

 A não entrega no momento indicado, equivalerá à perda da totalidade dos pontos a 

concurso. 
 

Pontuação:  A entrega de 5 questões (validadas) equivalerá a 100 pontos, 

correspondendo 20 pontos a cada questão acertado. A 6ª pergunta é 

um “tudo ou nada” 100 pontos para a totalidade de nós acertados ou 0 

pontos no caso de algum estar errado. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Nota: Quando se cruzarem com alguém da organização, não esquecer de 

perguntar o que têm para vos dar! senão, podem ficar com menos 

material… e já se sabe, tudo pode ser útil e valer pontos extras, num 

máximo de 75 pontos. 
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Grelha de Pontuação & Controlo:  

A organização disponibilizará, a cada chefe de equipa, uma Grelha de Pontuação & Controlo, 

dessa forma, cada equipa pode controlar a evolução das várias etapas e proceder ao controlo de 

entrega e devolução dos formulários. 

 

 
 

 

“ Uma mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original ” 

[ A. Einstein ] 
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