
Testemunhos Rally Paper: 

Família Roberto 

Somos uma família muito unida e fizemos um óptimo percurso todos em união.  
A Família Roberto é sempre assim faz tudo em união. 

Família Lopes dos Santos 

Uma tarde divertida! Muito calor, muita sede e muito boa disposição. 
Fantástica a Pia do Urso. 

Família Delgado 

Foi um passeio muito divertido, interessante e principalmente muito convívio. 

Família Sousa 

Somos 6 na família Sousa. Orgulhosos de sermos uma família numerosa e de 
fazermos parte da APFN. Foi um prazer participar neste rally. Promovam mais 
iniciativas destas. 

Família Maüs 

Muito calor. Muito Amor. Um grande dia até chegarmos à Pia! Uma família 
feliz. 

Família Calheiros da Gama 

Em família qualquer actividade é sempre divertida, muito melhor quando se 
trata de um grupo de famílias… 

Segundo os mais pequeninos, o rally não foi assim tão divertido mas para os 
mais velhos foi uma experiência bem engraçada. 

A partilha de opiniões, uns a dizerem para a esquerda, outros para a direita e 
os do banco traseiro – “seguir em frente”… Pobre pai, que a “suar em bica” já 
não sabe o que fazer e numa de desespero para o carro, vira-se para a sua 
pequena grande multidão de filhos e diz: “fazem o favor de se decidirem!” 

Digam lá se não é bem divertido!? 

Família Manta Pereira 

Foi a primeira vez que fizemos um Rally Paper. Adorámos… 

Bem organizado, super divertido e um local fantástico. Continuem… 

Ficamos à espera do próximo evento. 

Família Castro 



Foi muito giro! Os miúdos gostaram imenso! Há que fazer todos os anos, em 
sítios diferentes. Isto ajuda-nos a sair de casa, conhecermos outras famílias e 
locais tão bonitos e desconhecidos no nosso país. 

Família Costa Lérias 

Como 1ª experiência com a Associação gostámos muito, quer pela 
organização quer pelo empenho demonstrados. Em nome da família o nosso 
obrigado 

Família Cid 

A família Cid juntamente com uma estrangeira fez um percurso fixe que correu 
à maneira. 

Com inteligência e destreza chegámos ao final! Descobrimos as pistas, não nos 
saímos nada mal. 

 

 

 

 

 

 

 


