
Regulamento Passatempo “O Presente Ideal” 

 

1. Descrição  

O Passatempo “O Presente Ideal” irá decorrer entre os dias 13 e 19 de 

dezembro no Instagram do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM II) e é destinado 

a todas as pessoas. Ao participar, o utilizador aceita os termos e condições do 

regulamento do passatempo.  

 

2. Mecânica  

2.1. Cada participante terá a oportunidade de ganhar um vale de dois bilhetes 

(válido para os seguintes espetáculos da Temporada 2019/2020: A Morte de 

Danton, Canto da Europa, Subitamente no verão passado, Romeu e Julieta, A 

vida sexual das orquídeas, À espera de Godot, A menor língua do mundo, 

Fake, Damas da Noite, Seis meses depois, Madalena, Aurora Negra, Catarina 

e a beleza de matar fascistas, Bajazet, Tempo para refletir). Como participar? 

2.2. Seguir a página de Instagram do Teatro Nacional D. Maria II, perfil tndmii. 

2.3. Comentar a publicação do passatempo, no Instagram, com uma frase 

criativa que indique a pessoa a quem o participante vai oferecer o presente 

ideal (vale de dois bilhetes) e que justifique por que motivo merece essa 

pessoa recebê-lo. 

2.4. Só serão consideradas as participações dos concorrentes que seguirem a 

página de Instagram do Teatro Nacional D. Maria II e que comentarem a 

publicação do passatempo no Instagram até às 23h59 do dia 19/12/2019. 

 

3. Vencedor/Prémio  

Os três participantes com as frases mais criativas ganham um vale de dois 

bilhetes. O Teatro Nacional D. Maria II entrará em contacto com os vencedores 

através de mensagem privada no Instagram, para que sejam fornecidas as 

seguintes informações: nome completo, número do documento de identificação 

do vencedor e email. Cada vencedor recebe um vale de dois bilhetes, que 

poderá trocar por dois bilhetes para um dos espetáculos acima mencionados. 



Os bilhetes devem ser levantados na bilheteira do Teatro Nacional D. Maria II, 

mediante apresentação de documento de identificação do vencedor do vale. 

Não existe a possibilidade de o vencedor receber um prémio monetário como 

alternativa. Sem prejuízo ao disposto anteriormente, ao Teatro Nacional D. 

Maria II reserva-se o direito de substituir o prémio por outro prémio de igual 

valor. 

 

4. Outros  

O Teatro Nacional D. Maria II reserva-se ainda o direito de não considerar 

válidas as participações com indícios fraudulentos.  

É proibida a participação no passatempo para fins contrários à Lei, que 

suponham um prejuízo para terceiros, ou de qualquer forma lesem a sua honra, 

dignidade, imagem, intimidade, crenças religiosas, ideologias ou qualquer outro 

direito reconhecido legalmente. O Teatro Nacional D. Maria II não se 

responsabiliza por eventuais problemas técnicos do site ou da aplicação 

Instagram.  

Quaisquer dúvidas sobre a interpretação do presente Regulamento e demais 

casos relativos ao passatempo deverão ser colocadas ao Teatro Nacional D. 

Maria II para análise e decisão, através do e-mail comunicacao@tndm.pt. É 

vedada a participação neste passatempo a colaboradores do Teatro Nacional 

D. Maria II, aos seus fornecedores ou a colaboradores de quaisquer empresas 

de outsourcing que com este colaborem. O Teatro Nacional D. Maria II não 

será responsável por qualquer dano, perda ou prejuízo sofridos por qualquer 

participante do passatempo.  

O Teatro Nacional D. Maria II reserva-se o direito de alterar, a qualquer 

momento, o presente Regulamento sem necessidade de aviso prévio. O 

presente regulamento rege-se pela Lei Portuguesa. 
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