
 

 

 

Passatempo / instituições 

“Abarca até ao teatro” 
 

O Jornal ABARCA oferece bilhetes duplos ao vencedor deste concurso. 

Este passatempo oferece a oportunidade de uma instituição ganhar 20 bilhetes duplos para assistir à última produção 

de Filipe La Féria “GRANDE REVISTA À PORTUGUESA”, em cena no Teatro Politeama, em Lisboa. 

 

1. Entidade Promotora 

O autor deste passatempo é o Jornal Abarca, com sede em Tramagal, Abrantes. 

 

2. Destinatários 

Todas as instituições que estejam interessadas em ter a oportunidade de levar os seus utentes a uma peça de teatro. 

 

3. Duração 

Este Passatempo decorre de 16 de Agosto a 16 de Setembro. 

 

4. Participação 

As instituições devem enviar uma fotografia por email (passatempo.abarca@gmail.com), correio (Estrada Nacional 118 

- Edifício do Sindicato - Ap.22 2206-906 Tramagal) ou entregar pessoalmente na sede do jornal a Abarca (na morada 

atrás referida). 

Os participantes devem ainda indicar os seguintes dados para a inscrição: nome, morada, pessoa a contactar, contacto 

telefónico e e-mail 

Os participantes devem ainda indicar qual o dia/hora em que gostariam de assistir à peça, sendo que os espectáculos se 

realizam de quarta a sábado às 21h30 e aos sábados e domingos às 17h00. A data deve situar-se entre 21 de Agosto e 

30 de Novembro de 2013, podendo ser alterada de acordo com a disponibilidade do Politeama. 

 

5. Prémio 

O prémio traduz-se em vinte bilhetes duplos que serão entregues a uma instituição. 

 

6. Seleção da instituição vencedora 

As fotografias serão avaliadas por um júri composto por elementos do jornal Abarca em que os critérios de avaliação 

serão a criatividade, originalidade e a adequação ao tema “Promove a Tua Instituição”. 

 

7. Divulgação da instituição vencedora 

O vencedor do passatempo será divulgado na edição impressa do jornal Abarca, no site www.abarca.com.pt e na 

página do facebook. Também a fotografia será publicada no site e no facebook. 

O vencedor será contactado por e-mail ou telefone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


