
 
 
 
 

Passatempo 
“Calendário do Avento – 13 de 

dezembro” –  

Orientações Gerais 
 

Passatempo no Instagram da Universidade de Lisboa - Página Oficial 
 

A participação neste passatempo pressupõe a aceitação dos termos e 

condições seguintes: 
 

1. Organização 

A Universidade de Lisboa organiza este passatempo que é regido pelos termos 

e condições constantes nestas orientações. 

A participação no passatempo implica o cumprimento de todos os requisitos do 

presente documento e demais legislação aplicável, sob pena de desclassificação 

do participante. 
 

2. Duração do passatempo 

O passatempo relativo à atribuição de três kits ULisboa decorrerá entre as 10h00 

e as 18h00 do dia 13 de dezembro de 2021. 

 
3. Participantes 

Este passatempo é aberto apenas à comunidade do Instagram da ULisboa. 
 

4. Como Participar 
Para participar, deverá responder à story no Instagram da Universidade de Lisboa 

- Página Oficial relativa ao passatempo com a resposta certa à questão proposta. 

 
4.1. É expressamente proibido assumir a identidade de outra pessoa ou atuar 

ilicitamente em nome e representação de outrem. As participações que violem 

o previsto no presente ponto ou que, de qualquer forma, infrinjam a lei ou 

direitos de terceiros, serão desclassificadas e passíveis de ação penal.

https://www.instagram.com/ulisboa/?hl=pt
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5. Apuramento do vencedor 

Os vencedores deste passatempo serão os três primeiros participantes a 

acertarem esta questão. 

 
6. Prémio 

Os vencedores deste passatempo receberão um kit ULisboa constituído 

por saco de pano + caderno + estojo + pin. 

7. Entrega dos Prémios 
 

A entrega dos prémios deste passatempo deverá ser feita presencialmente na 

Reitoria da Universidade de Lisboa. Para agendar a entrega dos prémios, os 

premiados deverão enviar e-mail para comunicacao@ulisboa.pt 

 
8. Disposições Finais 

 
8.1. A Universidade de Lisboa reserva-se o direito de alterar o presente 

documento sem necessidade de aviso prévio, passando as novas orientações a 

vigorar de imediato após a sua publicação no site institucional. 
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