Regulamento do Concurso de Cultura Geral RUTIS - 2022

Regulamento do Concurso de Cultura Geral
XVIII Edição (17 de Março de 2022, Portela)
O concurso de cultura geral “O Saber Não Tem Idade” é uma iniciativa promovida pela
RUTIS com o apoio da Universidade Sénior Portela Sábios.

1. Objectivos do concurso
O concurso “O Saber Não Tem Idade” tem como objectivos:
• Promover e divulgar as Universidades Seniores (US);
• Estimular o sentido cognitivo dos participantes e a competição saudável;
• Estimular o convívio entre alunos e professores de diferentes US.

2. Como concorrer
a) Cada US escolherá unicamente uma equipa representante, por concurso interno ou
por escolha directa;
b) Podem concorrer três alunos ou dois alunos e um professor, que irão formar uma
equipa (cada US pode inscrever mais um aluno, como suplente).
c) A idade mínima é de 50 anos;
d) Cada US só pode participar com uma equipa de três elementos e deverá ser
acompanhada por um representante da US a que pertencem, se nenhum dos elementos
pertencer à direcção.
e) A inscrição faz-se até ao dia 10 de Março de 2022.
f) A inscrição está limitada a 24 equipas, por ordem de inscrição.
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g) Em caso de existirem mais inscrições do que vagas, cabe à RUTIS seleccionar os
participantes tendo em conta a data de inscrição e as participações anteriores.

3. Funcionamento do concurso
Regulamento do Concurso de Cultura Geral RUTIS
O Concurso é constituído por 16 perguntas nas meias-finais e 21 na Final.
I. Cultura Geral (12 perguntas) – Questões relativas a história, artes, ciência, língua
portuguesa, geografia, actualidades e perguntas de raciocínio matemático.
II. Locais (2 perguntas) – Questões relativas à história, artes e tradições do local onde se
desenrola o concurso. Ver sites da Câmara de Loures e das Juntas de Freguesia.
III. US (2 perguntas) – Questões relativas à RUTIS e às Universidades Seniores. Ver site
da RUTIS.
b) As equipas terão 20 segundos para responder a cada pergunta e fá-lo-ão em conjunto.
As respostas serão de escolha múltipla (4 opções).
c) Em caso de empate serão colocadas mais questões de cultura geral às equipas. Quem
errar primeiro uma questão perde.
d) Se o empate se prolongar o júri pode aceitar a ida à final de mais que uma equipa.
e) Se existirem mais de 7 equipas, haverá duas, três ou quatro semifinais antes da final,
nos mesmos moldes desta, mas apenas com 16 perguntas, (12 de Cultura Geral, 2 Locais
e 2 das US).
f) Passam à final as duas melhores equipas de cada série, num máximo de seis
g) O sorteio das equipas pelas diversas meias-finais é feito pela RUTIS no dia do evento.
h) Neste evento segue-se o cerimonial da RUTIS.

4. Data e local do concurso
a) Portela, dia 17 de Março (quinta-feira) de 2020 ás 14.30h.

2

5. Júri
a) O Júri será constituído por três elementos.




Dr. Mário Martins – Presidente da Associação Nacional da Formação e Ensino
Profissional
Dr. João Peres – Presidente do Conselho Consultivo da RUTIS
A indicar.

b) As decisões do Júri são irrefutáveis.

6. Divulgação do concurso
a) Todas as US irão receber a informação do concurso e o respectivo regulamento.
b) Caberá a cada US a divulgação do concurso, no seio da sua instituição.
c) A divulgação também será feita no site da RUTIS: www.rutis.pt

7. Inscrições
a) A inscrição, gratuita, é feita unicamente no link da RUTIS em Inscrições, até ao dia 10
de Março de 2022.
b) A participação é assegurada por ordem de inscrição.

8. Divulgação dos resultados
a) Os resultados serão apresentados no site da RUTIS.

9. Vencedor
a) A equipa que vencer, e se quiser, poderá acolher a edição do ano seguinte.
b) Caso a equipa vencedora não esteja disponível ou já tenha organizado anteriormente,
será a vice - campeã a organizar , depois a terceira classificada e assim sucessivamente.
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10. Prémios
a) Todos os participantes do concurso receberão uma medalha de participação. Os três
primeiros lugares da final receberão um prémio para a US que representam.
b) A equipa vencedora receberá uma Taça (onde estão inscritos os nomes dos
vencedores anteriores) que ficará à sua guarda durante esse ano.

11. Vencedores e locais anteriores:
Edição e Ano
I – 2005
II – 2006
III – 2007
IV – 2008
V – 2009
VI – 2010
VII – 2011
VIII – 2012
IX – 2013
X – 2014
XI – 2015
XII – 2016
XIII – 2017
XIV – 2018
XV – 2019
XVI – 2020
XVII – 2020

Local
Lisboa
Santarem
Lisboa
Sintra
Loures
Miranda do Corvo
Torres Vedras
Porto
Gondomar
Caldas da Rainha
Vila Franca de Xira
Vila Pouca de Aguiar
Rio Tinto
Seixal
Odivelas
Évora
Vila Franca de Xira

Vencedor
Santarém
AS de Lisboa
Sintra
Academia Saberes de Loures
Miranda do Corvo
Torres Vedras
Eugénio de Andrade - Porto
Gondomar
Santarem
Gondomar
Gondomar
Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira
Gondomar
Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira
Portela Sábios

12. Esclarecimentos
a) Poderão ser prestados esclarecimentos junto da RUTIS.

Associação Rede de Universidades da Terceira Idade – Instituição de Utilidade Pública
Morada: Rua Conde da Taipa, 40 - 2080-064 Almeirim
Telefone: 243 593 206 / Fax: 243 593 505
E-mail: RUTIS @ RUTIS.pt /rutis@rutis.pt
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