1ª ETAPA
SAÍDA DE CABANAS
1.

Como se chama o companheiro da Noélia?

2.

Qual o nome do prato que o “IDEAL” serve dentro do casqueiro alentejano?

3.

Que organismo pertencente à função publica está mais perto do restaurante
“Sabores da Ria”?

4.

O que é que existe na rua Capitão Jorge Ribeiro, que nos transporta
imediatamente para a cidade de Lisboa?

5.

Em Cabanas, qual foi o ano que a armação do atum iniciou a sua atividade?

6.

De quem é que gosta a vizinha da Caixa de Crédito Agrícola?

7.

Aposto que já estas farto de perguntas sobre Cabanas. Então agora vamos falar do
Algarve, no seu todo.

O Algarve tem praias com vistas espetaculares, tem bares que nunca saíram de moda e
restaurantes que só agora lá chegaram.
Mas também é conhecido por manhãs agitadas, por tardes de sol e por noites
estreladas.
E por falar em estrelas, é bom que tenhas presente que não é apenas a olhar para cima
que se conseguem observar.
Aqui bem perto de Cabanas existe algo, que fica num lugar que tem vila no nome, vila
na população e vila no Concelho, cuja estrela é o orgulho de muitos e respeito de
todos. Queremos que nos digas o que é o Algo e qual é a Vila.

8.

Aqui em Cabanas, como se chama o aldeamento onde o Grupo Desportivo BPI tem
casas de férias?

Os responsáveis da Direcção Financeira, olharam para esta iniciativa como um desafio
e também uma forma de promover o convívio entre os seus colaboradores, agora em
Teletrabalho.
Depois de consultados, praticamente todos os elementos quiseram participar.
Como consequência, foi possível proceder à inscrição de 7 equipas.
Claro que o Grupo Desportivo não podia ficar indiferente e não ficou.
Nesta 1ª etapa temos uma pergunta que tem muito a ver com números contas e
raciocínio matemático.
Vamos lá pôr os neurónios a funcionar 
9.

Qual é o resultado desta conta?

E agora, uma, para os mais pequeninos:

10. Doze meninas com quatro quartos, todas têm meias e nenhuma tem sapatos.
Quem são?

