
 

 
 

VOLTA A PORTUGAL  

REGULAMENTO DA PROVA 

 

DESTINATÁRIOS  

Este concurso dirige-se aos Sócios do Grupo Desportivo e também aos restantes 

Colaboradores do Banco BPI.  

É possível fazer uma volta a Portugal sem sair de casa. Mas se entender que deve sair, 

poderá fazê-lo.  

INSCRIÇÃO  

A participação de colaboradores do Banco BPI não sócios do Grupo, deve vir 

acompanhada de uma proposta de sócio, disponível em: 

https://www.gdbpi.pt/attachs/Static_32_1559052397.pdf 

A participação poderá ser feita de forma individual ou por equipas. 

As equipas poderão ter entre 2 e 6 pessoas. 

Concurso sujeito a um número mínimo de 20 inscrições. 

Todas as participações serão premiadas. 

MECÂNICA DA PROVA  

A volta a Portugal, terá 14 etapas mais um prologo. A primeira etapa, está agendada 

para o dia 28 fevereiro. 

A partida será dada, na bonita vila de Cabanas. 

 Até final de maio, sempre ao Domingo e durante 14 semanas, será efetuada uma 

etapa, com a respetiva publicação. 

 



 

 

 

 

Nessa publicação estarão compreendidas, algumas perguntas sobre uma vila, uma 

aldeia ou cidade, deste belo País, à beira mar plantado e ainda perguntas sobre o 

Grupo Desportivo, de algibeira ou charadas populares. 

As respostas deverão ser dadas por e-mail para a Secretaria do Grupo Desportivo 

(norte@gdbpi.pt ou sul@gdbpi.pt). 

Deve mencionar o nome e número de sócia(o) ou em alternativa o número 

mecanográfico. 

As respostas deverão ser enviadas até ao Sábado seguinte a cada publicação. 

Se mandar depois disso, terá a penalização de um ponto por cada semana de atraso. 

O concurso terá lugar nos meses e dias, que apresentamos de seguida: 

CALENDÁRIO DA PROVA  

FEVEREIRO  (28)  

MARÇO (7 / 14 / 21 e 28) 

ABRIL   (4 / 11 / 18 /  25) 

MAIO   (2 / 9 / 16 / 23 / 30) 

 
APURAMENTO DOS VENCEDORES 
 
Será vencedor(a), aquele(a) que no dia 5 junho tiver conseguido amealhar mais pontos 

ao longo das 14 semanas.  

Em caso de igualdade pontual, o desempate será feito do seguinte modo:  

Terá vantagem a pessoa que tiver efetuado mais “likes” e “partilhas” nas publicações 

da pagina de Facebook (do Grupo Desportivo BPI), que ocorrerem ao longo das 14 

semanas do concurso. 



 

 

 

O segundo fator de desempate levará em consideração a rapidez na resposta às 

questões colocadas na publicação de dia 2 de maio.  


