
 
REGULAMENTO DO PASSATEMPO 
“O DIA DE SÃO VALENTIM É NO ÉVORA PLAZA” 
14 de fevereiro de 2023 
 

 

O PASSATEMPO “O DIA DE SÃO VALENTIM É NO ÉVORA PLAZA” é realizado pelo Centro Comercial 

Évora Plaza, na pessoa coletiva de Axia Capital, Unipessoal, Lda, contribuinte fiscal 513 864 806, com 

sede na Praça de Londres, nº 3 9ºEsq, 1000-191 Lisboa. 

 

1. Passatempo: Oferta de 10 (dez) Vouchers da Campanha Menu Cinema + Jantar 

2. Dinâmica do Passatempo: Promotora ou o Casal tiram uma foto no cenário do Evento e 

publicam como comentário ao Post do Evento no Facebook do Évora Plaza publicado no dia 

14.02.2023 com o título “PASSATEMPO – O DIA DE SÃO VALENTIM É NO ÉVORA PLAZA” 

3. Período do Passatempo: publicação da foto entre as 15:00h e as 20:00h do dia 14.02.2023; 

a contagem do número de gostos na publicação inicia às 15:00h e termina às 00:00h do dia 

14.02.2023 

4. Ranking dos Participantes: contagem do número de gostos pelo número de casais com fotos 

publicados de acordo com o exposto no Ponto 3 

5. Atribuição do prémio: os 5 (cinco) Casais com o maior número de gostos na sua foto ser-

lhes-á atribuído 2 (dois) vouchers da Campanha Menu Cinema + Jantar 

6. Comunicação do prémio: envio de mensagem privada no dia 15.02.2023 aos 2 (dois) 

elementos do Casal com o pedido de envio da seguinte informação: 

a) nome completo; 

b) número do Cartão de Cidadão; 

c) contacto de Telemóvel 

referente aos 2 (dois) elementos do Casal 

7. Confirmação do prémio: os 2 (dois) elementos do Casal devem remeter a informação 

solicitada no Ponto 6 para poderem levantar o seu prémio, com a indicação de qual dos 

elementos do casal irá levantar o prémio. 

Na ausência de resposta à nossa comunicação até ao limite das 00:00h do dia 15.02.2023, 

será atribuído o prémio ao casal imediatamente a seguir no ranking dos participantes, de 

acordo com os Pontos 6 e 7 



8. Entrega do prémio: o casal (ou o elemento do casal identificado para levantar o prémio) 

poderá levantar os 2 (dois) vouchers da Campanha na Loja 0.41 Tabacaria Marques do Évora 

Plaza no horário das 09:00h às 22:00h, a partir do dia 16.02.2023 até ao dia 25.02.2023 com 

a apresentação do(s) seu(s) números de Cartão de Cidadão 

9. Uso do Prémio: os Vouchers deste Passatempo obedecem a um Regulamento específico da 

Campanha Menu Cinema + Jantar que se transcreve no ANEXO I 

10. Os Vouchers não podem ser convertidos/remíveis em numerário, não permitindo o seu 

reembolso em dinheiro, do valor total ou parcial do Voucher, pela sua utilização ou não 

11. O Centro Comercial Évora Plaza não pode ser responsabilizado pela impossibilidade de 

utilização do Voucher nas seguintes situações e condições: 

a) Utilização fora de prazo e/ou condições previstas no presente Regulamento 

b) Por motivos de doença do seu portador ou outros factos que o impeçam de o utilizar 

nos prazos e/ou condições previstas no presente Regulamento 

c) Por fatores que são alheios ao Centro Comercial Évora Plaza, tais como, de saúde 

pública, ordem pública, desastres naturais, problemas de ordem técnica nos cinemas 

entre outros 

12. Código de Conduta e Exclusões: 

a) Administração do Centro Comercial Évora Plaza excluirá todos(as) os(as) 

participantes que publiquem mensagem que apelem ao racismo, xenofobia ou qualquer 

outro tipo de discriminação, assim como mensagens de carácter ofensivo ou violento, ou 

tenham comportamentos inadequados para com qualquer colaborador ou elemento das 

Equipas que representem ou desempenham funções no Centro Comercial Évora Plaza 

b) A Administração do Centro Comercial Évora Plaza reserva-se ao direito de eliminar 

qualquer participante que esteja de alguma forma a violar o presente Regulamento 

c) Não é permitida a participação neste Passatempo a Lojistas e colaboradores do Centro 

Comercial Évora Plaza 

13. Alteração ou Cancelamento do Passatempo 

a) A Administração do Centro Comercial Évora Plaza reserva-se o direito de adiar ou 

encerrar a realização do Passatempo a qualquer momento, a seu exclusivo critério, sem 

que sejam devidos aos seus participantes, bonificações ou compensações 

b) A Administração do Centro Comercial Évora Plaza reserva-se ao direito de alterar o 

Regulamento, não conferindo aos participantes o direito a qualquer tipo de compensação 

e/ou indemnização 



 

 

14. Aceitação das condições: 

a) A participação neste Passatempo implica a aceitação pelos participantes dos termos e 

condições previstas no presente Regulamento 

b) A todos os participantes inscritos será garantida a proteção de dados pessoais nos 

termos da Lei no 67/98, de 26 de outubro 

c) Só serão recolhidos os dados para controle de eventual fraude, e nunca para efeitos 

promocionais e ou de marketing 

d) Os dados após o término do Passatempo são destruídos 

 

ANEXO I 

 

 



 


