
Regulamento

Enquadramento
É normalmente associado aos Portugueses de uma forma quase unânime, a sua enorme capacidade de 

saber receber aqueles que pela primeira vez nos visitam. Mostrando-lhes de uma forma próxima, 
genuína e amigável o que de melhor e mais típico existe. 

É pois assente nesta premissa que assenta este Passatempo, onde convidamos todos os participantes a 
assumir o papel de “Guia por Um Dia”.

O Concurso visa promover essencialmente a riqueza patrimonial, paisagística e cultural do Concelho de 
Baião, onde a Bello’Giro está sediada, bem como dos Concelhos vizinhos, Marco de Canaveses, 

Amarante, Cinfães, Mesão Frio e Resende.

Estimular e incentivar os seguidores da “Bello’Giro”, a assumirem o papel de “Guia Turístico” por um 
dia, com o objetivo principal de promoverem e publicitarem a sua Região (preferencialmente os 

Concelhos mencionados no ponto 1) ;

O Concurso consistirá na criação de um Roteiro Turístico que seja possível ser aplicado na realidade e 
realizável no período compreendido entre as 09:00H às 18:00H bem como a indicação de um espaço 

para pernoitar;

Serão privilegiados os Roteiros claros, objectivos, exequíveis e que indiquem pontos de riqueza 
paisagística, cultural e/ou arquitetónica, tradições e/ou curiosidades, bem como negócios relacionados 

com Restauração, Hotelaria, Artes, Desportos e demais atividades turísticas de interesse, nos Concelhos 
mencionados no Ponto 1.

A participação consistirá no envio de um email para o endereço geral@bellogiro.pt , com o assunto 
“Guia por um Dia”, onde deverá ser explicado da forma mais detalhada e ilustrada possível em que 

consistirá o Roteiro apresentado, onde deverá constar a seguinte informação:

Pág. 1/2

PONTO 1
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PONTO 3

PONTO 4

PONTO 5



a.     Texto descritivo e detalhado das actividades que irão realizar com os visitantes;

b.     Links que ilustrem os espaços a visitar (exemplo: websites e/ou páginas de Facebook de restaurantes,     
        alojamentos locais, museus, espaços de lazer, etc)

c.      Horário das actividades (Devem iniciar às 09:00h e terminar às 18:00H) mais a indicação final de  
         um Alojamento onde os visitantes poderão pernoitar;

d.     Fotografias das Zona de Interesse (facultativo);

e.      Mencionar uma das actividades que a Bello’Giro pratica, a saber: Passeio de Barco / Tour de Segway               
        / Buggy / Trilho Pedestre;

f.      No email deverá ser mencionado Nome Completo, nº Cartão Cidadão e contacto telefónico;

Cada participante (endereço de email) só poderá participar uma vez.

O Júri será composto por 3 (três) individualidades sérias, credíveis e externas à Bello’Giro, ligadas a 
instituições isentas e idóneas, que promovem e estimulam o Turismo em Portugal. Será este Júri que 

premiará os 3 melhores Roteiros, com os seguintes prémios:

a.      1º - Uma Experiência Bello’Giro de 1 dia completo (atividades + refeições)

b.      2º - Uma Experiência Bello’Giro Parcial (Manhã ou Tarde) 

c.      3º - 1 Voucher Experiência Bello’Giro de Segway

1.      Nota: Cada um dos prémios é válido para 2 pessoas

2.      Os Vencedores serão contactados no dia 8 de Maio, através dos dados facultados na inscrição;

3.      Aos Vencedores serão entregues Vouchers referentes aos prémios, que poderão ser usados até 31 de   
         Maio de 2021, mediante uma reserva com antecedência de 30 dias.

Serão excluídos a concurso todas as participações que não cumpram os critérios acima mencionados;

Todos os Participantes autorizam a Bello’Giro a tratar os dados apresentados para uso exclusivo desta, 
em acções promocionais/turísticas que se venham a realizar.
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