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INSCRIÇÃO . MÉTODO . CONTEÚDOS . PRÉMIOS

Inscrição

As equipas, constituídas por 2 elementos com idade superior a 18 anos, começam por participar nas 
eliminatórias.
O limite de equipas participantes nas eliminatórias é de 36. Serão aceites por ordem de entrada e devem fazer a 
inscrição através do link abaixo indicado.
Nota – Será aceite a inscrição de 4 equipas suplentes, que participarão no caso de falta de comparência de 
algumas das 36 inscritas.
Todas as equipas aceites recebem conrmação de inscrição através de correio eletrónico, com informação do 
local e hora a que devem comparecer.

Método

Cada equipa é chamada a um computador para responder a uma série de 3 perguntas seguidas. 
Para responder basta premir (clickar) a tecla 1, 2 ou 3 de acordo com a opção de resposta.
A resposta certa à primeira pergunta vale um ponto. Resposta errada, vale um ponto negativo. A resposta certa à 
segunda pergunta vale dois pontos. Resposta errada, vale dois pontos negativos. A resposta certa à terceira 
pergunta vale três pontos. Resposta errada, vale três pontos negativos.
No nal, será visualizada a pontuação obtida por cada equipa. Em caso de empate pontual, o sistema informático 
benecia a equipa que ‘gastou’ menos tempo a responder.
A equipa classicada em primeiro lugar em cada uma das 6 sessões previstas nas eliminatórias, é apurada para 
disputar uma seminal. 
As três equipas participantes em cada uma das seminais respondem a duas séries de 3 perguntas, apurando-se 
para a nal, a equipa classicada em primeiro lugar.
As duas equipas apuradas nas duas seminais disputam a nal, respondendo cada uma a 3 séries de 3 perguntas. 
Ganha a que obtiver o primeiro lugar na tabela pontual.
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Conteúdos
Nas eliminatórias…
… em cada série de 3 perguntas, uma das perguntas será sobre eventos que envolvam a área do vinho, realizados 
em Palmela e Setúbal. Outra com a vinha e o vinho em geral (sem região ou tema especícos) e a terceira, incidirá 
na área da vinha e do vinho na Península de Setúbal.
Nas seminais e nal…
… em cada série de 3 perguntas, duas são da área da vinha e do vinho na Península de Setúbal e uma relaciona-se 
com a Rota dos Vinhos da Península de Setúbal ou com a Festa das Vindimas.
TODAS as respostas às perguntas sobre a área da vinha e do vinho na Península de Setúbal, a Rota dos Vinhos da 
Península de Setúbal e a Festa das Vindimas, encontram-se entre os conteúdos dos sites:
www.vinhosdapeninsuladesetubal.org 
www.rotavinhospsetubal.com 
www.festadasvindimas.pt 

NOTA 
Se, por razões técnicas ou humanas, um jogo tiver que ser anulado, realizar-se-á um novo jogo, com os seguintes 
conteúdos:
Nas eliminatórias: perguntas relacionadas com as áreas do vinho e da vinha em geral.
Nas seminais e nal: perguntas relacionadas com o vinho e a vinha na Península de Setúbal e com as áreas do 
vinho e da vinha em geral.

Prémios

Os prémios são constituídos por vales/oferta a trocar por produtos nos stands das empresas patrocinadoras que 
se encontram nas Festas das Vindimas.

Na nal

Equipa vencedora – 08 vales/oferta no valor de 20 � (160�)
Equipa em 2º lugar – 08 vales/oferta no valor de 10 � (80 �)

Em cada uma das duas seminais

Equipa vencedora – vai à nal
Equipa em 2º lugar – 01 vale/oferta no valor de 20 � + 02 no valor de 5 � (30�)
Equipa em 3º lugar – 01 vale/oferta no valor de 10 � + 01 no valor de 5 � (15 �)

Nas eliminatórias
Equipa vencedora – vai à seminal
Equipa em 2º lugar – 1 vale/oferta no valor de 5 �
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Empresas patrocinadoras

Adega Camolas
Adega de Palmela
Adega de Pegões
Adega Xavier Santana
Casa Agrícola Assis Lobo
Casa Agrícola Horácio Simões
Casa Ermelinda Freitas
Filipe Palhoça
Sivipa – Soc. Vinícola de Palmela
Venâncio da Costa Lima

Faça aqui a inscrição da equipa: 
https://form.jotformeu.com/rumodesabores/inscrio-qsm---setubal

Nota - A inscrição neste concurso implica a aceitação da totalidade do presente regulamento.

Para conhecer alguns dos jogos já realizados:    www.quemsabemais.com
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