
 

 

 

 

                 Regulamento 

 
Cada Equipa pode ser constituída, no máximo por 5 elementos e no mínimo 
por 2.  
 
Todos têm a obrigatoriedade de estar munidos de uma grande dose de boa 
disposição, espírito de aventura e gosto pelas actividades culinárias mais 
radicais. 
 
Não é permitido dizer mal da Organização, uma vez que não temos livro de 
reclamações. 
 
Não aceitamos respostas rasuradas, no entanto podes escrever a preto, 
vermelho, azul, verde e até a rosa, laranja ou amarelo; não ligamos a essas 
coisas. A lápis de carvão é que não pode ser. 
 
Completamente proibido correr durante a prova, assim como levantar o tom de 
voz, ao discordar de uma qualquer opinião de outro elemento da Equipa. 
 
A partida vai acontecer no Castelo de Palmela por volta das 18.00 horas. 
Mas também pode ser ás 16.00 ou até ás 17.00 horas.  
 
Chegada entre as 00.00 e as 01.30 horas; mas se chegares um pouco depois, 
não nos vamos zangar contigo. Queremos é que chegues em segurança. 
 
É recomendável que à  hora combinada estejas preparado(a) para partir, no 
Castelo. Mas antes disso, vamos querer que te apresentes para o almoço num 
restaurante ainda a determinar. O manjar começará a ser servido ao meio-dia. 
Não chegues tarde porque as entradas são bué fixes. 
Não sabemos o nome do restaurante, mas já sabemos que as entradas são 
boas.  
Isto está bonito….   ☺ 
 
Quando alguém te der instruções para buzinar ao carro da frente, é 
exactamente isso que deves fazer, mas se alguém te disser que deves ir tomar 
um café e beber um bagaço, ignora. 



Deves levar: 
 
� Protector Solar, encomendámos resmas de bom tempo. 

 
� Calçado Confortável, parece que vai ser necessário andar mais de 350 

metros; o que é realmente horrível. 
 

� Chapéu, para cobrir a moleirinha, ou um gorro para te proteger do frio 
nocturno. 
 

� Lanterna; desta vez lembraram-se de fazer coisas pela noite fora. 
 

� Binóculos, aparece por lá cada “cromo” 
 

� Ideias frescas, espírito crítico e muito boa disposição. 
 

� Imagina que te convidamos para uma festa dos anos 50, ou 60, ou até 70. 
Convém que procures no baú lá de casa algo que não te envergonhe. 
 

� Desta vez, não queremos preservativos Harmony, nem K Y – JELLY, e 
muito menos Gel comprado na loja do Chinês aí da rua. Vais ter que trazer 
Gel, mas para o cabelo. Convém que tenha alguma qualidade, porque 
provavelmente, vais ter que o utilizar na tua cabecinha linda. 
 

� Um pacote de açúcar da marca Torrié e outro da Meltino. 

 

Obrigatório: 
 

� Ler bem o regulamento. 
 

� Divertir-se muito. 
 

� Perceber que não estamos aqui para enganar ninguém. As perguntas são 
sequenciais e como tal, depois da 27ª, vem sempre a 28ª. 
 

� Não deixar perguntas por fazer, na esperança de que alguém amigo te 
ajude, porque desta vez, isso pode custar-te dinheiro. 

 

Obrigatório levar: 
 
� Inspiração, porque vais precisar dela. 


