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Vai ao teatro com o Festival FATAL! | Mais Superior O principal evento de teatro universitário está de
regresso para mais uma edição, e a Mais Superior e a organização do Festival FATAL vão oferecer 2
convites duplos para o espetáculo de dia 7 de maio, no Teatro do Bairro. Participa até dia 6 de maio!
[Foto: "Tragédia Exacta", de José Martins Garcia, interpretado pelo GTL - Grupo de Teatro de Letras,
da Faculdade de Letras, com encenação de Ávila Costa] Condições gerais dos passatempos da Mais
Superior 1. O passatempo "Vai ao teatro com o Festival FATAL!" termina às 12:00h de 6 de maio.
Qualquer participação fora desta data irá ser recusada. 2. Os vencedores serão anunciados até ao final
do dia de fecho do passatempo. 3. Das respostas recebidas, apenas serão consideradas válidas as que
preencherem devidamente os campos solicitados no formulário de participação. 4. Só é aceite uma
resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente. 5. Do conjunto de respostas válidas
recebidas, os premiados serão selecionados de acordo com o método de seleção e o número de
prémios comunicados no respetivo passatempo. 6. No caso do número de participações ser inferior ao
número de prémios disponíveis, serão contemplados todos os participantes que responderem
acertadamente. 7. A lista dos premiados será publicada online, na área de Passatempos, sendo os
vencedores ainda notificados via e-mail ou telefone, pelo que os participantes deverão facultar sempre
os seus contactos corretos e atuais. 8. Todas as demais dúvidas e questões podem ser endereçadas
para o e-mail passatempos@maissuperior.com. 9. Só são permitidas participações de residentes em
Portugal Continental. 10. A Mais Superior reserva-se o direito de excluir participações que sejam
consideradas fraudulentas ou ofensivas. Artigos aleatórios ARTIGOS RELACIONADOS
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