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Se o espectador em casa quiser
o prémio tem de acertar... não a uma
mas a duas pergluntas! Uma tarefa
dEfícEl quamdo uma delas revela
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ESDE o dia 21 de Março que o
Um Contra Todos lança um de-

safio interactivo ao público. An-
tes de f-azer a pergunta ao concorrente,

José Carlos Malato convida os especta-

dores - via mensagem de telemóvel - a

responder acertadamente. em troca de

um sistema Horne Cinema. ATV 7 Dias
aventurou-se e decidiu concorrer ao pas-

satempo. O resultado e cirrioso: ao acer-

tar na primeira pergunta, a produção 1an-

ça-ihe uma segunda. para espanto de

quem concore. Em abono da verdade, é
uma questão que está contemplada no
regulamento do programa, embora não

seja mencionada durante a emissão. Só

com a segunda resposta correcta é que se

fica habilitado ao prémio. Quem concor-
re e que só vê a emissão, não sabe disto.
Depois, ganha aquele que responder no
menor espaço de tempo e pode-se jogar

até se acertar. As regras estão explicadas
na página da RTP na net e no teletexto.

Porém, não há nada que explique a
gralha que a produção teve no passado

dia 6 - o da experiência reaiizada pela

W 7 Dias. Malato perguntou o nome do

ministro do Am-
biente. Depois da

resposta Amílcar
Theias. recebemos
a tal segunda men-
sagem: ttCerto!

Acerte agora e ganhe
rm Home Cinema! Sor-
telha pertence a que distri-
to? Beira Bai,ra, Beira Alta, Estre-
madura?" Bronca! As opções de res- 

l

posta são regiões e não distritos. Sortelha
é uma localidade do distrito da Guarda e

faz parte da Beira Alta. No entanto, a

pergunta estava mal-elaborada e a nossa

resposta "Beira Alta" ferida de sentido.
Logo depois" recebemos uma nova sms:

No dia anlerior, o concurso da RTP teve um concorrente particular: Francisco

Mendes, um comerciante de Lisboa... que foi árbitro nos treinos de captação
do Soccastars: "Qual não foi o meu espanto quando vi o juiz da minha prova,

ali sentado naquela cadeira", contou à TV 7 Dias, um dos candidatos a craque

da bola. 0 árbitro não ganhou dinheiro mas deixou ficar a boa disposiÇão.

Ao provérbio "Uma garrafa agarra-se pelo gargalo, a mulher pela cintura,"

o concorrente respondeu que agarrava "uma mulher em qualquer lado","

"Aceúou de novo!" Não fomos contac-

tados peia produção porque Paulo Gou-

veia. de Lagos, foi mais rápido. A utuio

de curiosidade, na página online daKIP.
pode ler-se a pergunta bem feita - "Sor'
telha pertence â...t'. il

Texros: NIm Pinto
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