
 

 

Orientações para três Concursos no âmbito da Festa do Cinema Italiano 

 
 

Passatempos no Facebook da Universidade de Lisboa - Página Oficial para a 

atribuição de cinco bilhetes duplos para o filme “Fame” (dia 7 de abril de 2018, às 16h); 

cinco bilhetes duplos para o filme “Sono tornato” (dia 11 de abril de 2018, às 21h30) e 

para a atribuição de seis DVD’s no âmbito da Festa de Cinema Italiano. 

A Festa do Cinema Italiano é o acontecimento mais importante em Portugal 

dedicado à cultura italiana e um dos festivais cinematográficos mais apreciados no país. 

 

A participação nestes passatempos pressupõe a aceitação dos presentes termos e 

condições. 

1. Organização 

A Universidade de Lisboa, em parceria com a Festa do Cinema Italiano, organiza 

três passatempos que serão regidos pelos termos e condições constantes nestas 

orientações. 

2. Duração dos passatempos 

2.1. O passatempo relativo à atribuição de cinco bilhetes duplos para o filme “Fame” 

(dia 7 de abril, às 16h) terá início no dia 6 de abril de 2018, às 11h e termina no 

dia 7 de abril de 2018, às 11h. 

2.2. O passatempo relativo à atribuição de cinco bilhetes duplos para o filme “Sono 

Tornato” (dia 11 de abril, às 21h30) terá início no dia 9 de abril de 2018, às 16h 

e termina no dia 11 de abril de 2018, às 11h. 

2.3. O passatempo relativo à atribuição de seis DVD’s de filmes da Festa do Cinema 

Italiano terá início no dia 11 de abril de 2018, às 14h e termina no dia 12 de abril, 

às 11h. 

3. Participantes 

Os passatempos são destinados a toda a comunidade académica. 

4. Como Participar 

4.1. Para participar, deverá fazer um comentário no post do facebook da ULisboa 

identificando outra pessoa. 

https://www.instagram.com/ulisboa/


 

4.2. Os participantes devem colocar gosto (“like”) no post relativo ao concurso; 

4.3. Os participantes não devem submeter comentários que, pela sua apresentação 

ou outros aspetos, possam ser considerados ofensivos ou suscetíveis de 

incentivar a violência ou discriminação de qualquer tipo; 

4.4. As participações que violem o previsto na alínea anterior ou que, de qualquer 

forma, infrinjam a lei ou direitos de terceiros, serão excluídas do passatempo. 

5. Apuramento dos vencedores 

Os vencedores deste passatempo serão apurados da seguinte forma: 

5.1. As primeiras pessoas a comentar vencem os respetivos passatempos. 

5.2. Os resultados relativos ao passatempo para ganhar 5 bilhetes duplos para assistir 

ao filme “Fame” serão anunciados no dia 7 de abril de 2018, às 12h;  

5.3. Os resultados relativos ao passatempo para ganhar 5 bilhetes duplos para assistir 

ao filme “Sono tornato” serão anunciados no dia 11 de abril de 2018, às 12h; 

5.4. Os resultados relativos ao passatempo para a atribuição de 6 DVD’s de filmes da 

Festa do Cinema Italiano serão anunciados no dia 12 de abril, às 12h. 

5.5. Os vencedores serão contactados por mensagem privada através do Facebook. 

6. Prémios 

6.1.  Cinco bilhetes duplos para o filme “Fame” (dia 7 de abril de 2018, às 16h); 

6.2. Cinco bilhetes duplos para o filme “Sono tornato” (dia 11 de abril, de 2018 às 

21h30); 

6.3. Seis DVD’s no âmbito da Festa do Cinema Italiano. 

Disposições Finais 

1. A participação neste passatempo pressupõe o respeito das normas do Código de 

Conduta da ULisboa nas Redes Sociais, disponível em www.ulisboa.pt. 

2. Aos participantes que não cumprirem as presentes Orientações não será atribuído 

qualquer prémio. 

http://www.ulisboa.pt/wp-content/uploads/Facebook_Codigo_conduta.pdf
http://www.ulisboa.pt/wp-content/uploads/Facebook_Codigo_conduta.pdf
http://www.ulisboa.pt/wp-content/uploads/Facebook_Codigo_conduta.pdf
http://www.ulisboa.pt/

