
 

 
 

 

ADENDA AO REGULAMENTO 

”UMA CANÇÃO PARA TI” 

Pela presente Adenda é alterada a alínea d. do regulamento do programa “UMA CANÇÃO PARA TI” 

nos seguintes termos: 

d. Mecânica de votos e apuramento dos 13 programas  

Num total de 36 concorrentes, divididos em 3 grupos de 12 elementos, que serão avaliados ao longo de 

toda a série. 

Os nove primeiros programas são divididos em três grupos de três programas cada um (Grupo I: 1º ao 

3º programa; Grupo II: 4º ao 6º e Grupo III: 7º ao 9º), seguindo sempre a mesma mecânica: 

a) Na primeira Gala de cada Grupo (1º, 4º e 7º programas), iniciam 12 concorrentes:  Os 8 

concorrentes mais votados pelo público passam para o programa seguinte; Dos 4 menos 

votados pelo público, um é salvo pelo júri; São eliminados 3 concorrentes. 

b) Na segunda Gala de cada Grupo (2º, 5º e 8º programas), temos, portanto, 9 concorrentes: 

 Os 5 concorrentes mais votados pelo público passam para o programa seguinte;  Dos 

4 menos votados pelo público, um é salvo pelo júri;  São eliminados 3 concorrentes 

c) Na terceira gala de cada Grupo (3º, 6º e 9º programas), temos portanto 6 concorrentes:  

Os 3 mais votados ficam diretamente classificados para a Fase Final (10º programa);  Dos 

3 menos votados pelo público, um é salvo pelo júri;  São eliminados 2 concorrentes;  Os 

4 classificados estão garantidos na Fase Final (10º programa). 

d) Na terceira gala do Grupo II, após a votação, os dois concorrentes eliminados na terceira 

gala do Grupo I e do Grupo II, irão a palco apresentar novamente os temas musicais com 

que foram eliminados. Dos 4, um é salvo pelo público e outro é salvo pelo júri. Os 2 

classificados ficam garantidos para a primeira gala do Grupo III. 

e) Na décima Gala (Fase Final), juntamos os 4 classificados de cada Grupo e temos assim os 

nossos 12 concorrentes finalistas:  Os 8 mais votados pelo público passam diretamente 

para a 1ª Semifinal (11º programa);  Dos 4 menos votados, um é salvo pelo júri;  São 

eliminados 3 concorrentes;  Os 9 classificados passam para a 1ª Semifinal (11º programa). 

f) Na décima-primeira Gala (1ª Semifinal), teremos os 9 concorrentes classificados no 

programa anterior:  Os 5 mais votados pelo público passam diretamente para a 2ª 

Semifinal (12º programa);  Dos 4 menos votados, um é salvo pelo júri;  São eliminados 3 

concorrentes;  Os 6 classificados passam para a 2ª Semifinal (12º programa). 

g) Na décima-segunda Gala (2ª Semifinal), teremos os 6 concorrentes classificados no 

programa anterior:  Os 3 mais votados pelo público estão já na Grande Final (13º 

programa);  Dos 3 menos votados, um é salvo pelo júri;  Dois concorrentes são 

eliminados;  Os 4 classificados estão na Grande Final (13º programa). 

h) Na décima-terceira e última Gala (Grande Final), temos os nossos 4 grandes finalistas:  O 

público vota para escolher o grande vencedor;  O júri só intervém no caso de empate. 
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