
	

1	
	

 

REGULAMENTO Passatempo “O Amor Acontece Aqui” 
 

Condições de Participação 

A Sierra Portugal, S.A., (doravante Sierra Portugal) com sede na Torre Ocidente, Rua Galileu Galilei, n.º 2, 3º piso, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 502142324, com capital social de € 250.000,00, realiza no piso 1 (um) do 

centro comercial CoimbraShopping no dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2018 um Passatempo denominado um passatempo com o nome “O Amor Acontece Aqui” (doravante, 

Passatempo), que obedece às condições que a seguir se indicam: 

 

I – Introdução e objetivos: 

1ª Âmbito e objetivos 

O CoimbraShopping realiza um passatempo no qual se convidam os visitantes a tirarem selfies/fotos com as suas caras metades no dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2018 no 

cenário montado na praça da restauração para esse efeito.  

2ª Prémios 

O CoimbraShopping atribuirá 3 (três) prémios para as 3 (três) fotos mais votadas na conta de Facebook do CoimbraShopping as quais terão de ser publicadas como comentário 

no post/publicação deste passatempo criada para esse efeito. Os 3 (três) prémios são: 

1º Prémio: Voucher Programa “Romance a Ver o Mar” em Hotel**** (Axis Vermar Conference & Beach) para 2 pessoas com direito a utilização de um carro descapotável o qual 

estará disponível em local a designar à posteriori. O programa inclui 1 (uma) noite de alojamento para duas pessoas em quarto duplo com pequeno almoço, espumante, fruta, 

pétalas e velas no quarto à chegada; 1 massagem localizada por pessoa; 1 jantar romântico (1 entrada, 1 prato principal, 1 sobremesa, bebidas Axis e café) para 2 (duas) pessoas; 

Acesso ao SPA; Disponibilidade e outras informações relativas ao usufruto desta oferta serão disponibilizadas na entrega do voucher; 

2º Prémio: Voucher “Circuito Águas & Massagem Chocolate c/ Champanhe a Dois” para duas pessoas no Spa Vila Galé em Coimbra. Oferta composta pelo acesso ao Circuito de 

Águas (piscina, jactos de água, sauna, banho turco, duches dinâmicos e jacuzzi); acesso ao Ginásio durante 1h; Massagem Relax Mix (Shiatsu, Tailandesa e Havaiana) com 

aroma a chocolate durante 1h15; Ritual final com 2 flutes de champanhe. Disponibilidade e outras informações relativas ao usufruto desta oferta serão disponibilizadas na 

entrega do voucher; 

3º Prémio: Voucher no valor de 50€ para duas pessoas no jantar no restaurante Spaghetti Notte Ristorante Italiano em Coimbra. Disponibilidade e outras informações relativas 

ao usufruto desta oferta serão disponibilizadas na entrega do voucher. 

 

II – Regras de Participação 

3ª Duração do Passatempo e critério de seleção 

3.1. O período de participação no passatempo tem início às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2018 e término às 23h00 (vinte e três horas) do 

dia 18 (dezoito) de fevereiro, sendo composto por três fases: 

a) 1ª Fase “Foto/Selfie”: entre as 08h30 (oito horas e trinta minutos) e 23h00 (vinte e três horas) do dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2018 na qual cada participante pode 

tirar a foto/selfie no cenário da praça da restauração no piso 1 (um) do CoimbraShopping. O utilizador publica como comentário a fotografia na publicação do 

Facebook do CoimbraShopping. O utilizador pode carregar a imagem até às 23h (vinte e três) do dia 17 (dezassete) de fevereiro.   

b) 2ª Fase “Votação”: entre o momento da publicação até  às 23h00 (vinte e três horas) do dia 18 (dezoito) de fevereiro de 2018. Os participantes deverão colocar as 

respetivas fotos no Facebook do CoimbraShopping na publicação que anuncia este passatempo, O Amor Acontece Aqui. As fotos deverão ser colocadas como 

comentário a essa publicação, com as hashtags #coimbrashopping #oamoraconteceaqui. As 3 (três) fotos com mais likes/gostos recebem prémios. 
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c) 3ª Fase “Entrega de Prémios”: os 3 (três) participantes vencedores serão contactados diretamente através de mensagem privada para a sua conta do seu Facebook entre o 

dia 20 (vinte) e 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2018, sendo o levantamento dos prémios realizado nos escritórios da administração do CoimbraShopping. 

 

4ª Participação 

4.1. Para participar no passatempo “O Amor Acontece Aqui”, o participante terá que: 

a). Ser maior de idade; 

b). Ter carta de condução e cartão de crédito para poder usufruir do prémio “carro descapotável” que é disponibilizado para utilização durante a oferta do fim-de-semana 

romântico (1º prémio); 

 

5ª – Exclusão de participações 

5.1. Não será admitida toda e qualquer actividade que, ainda que sob a forma tentada, vise obter vantagem através de atos que não respeitem ou desvirtuem o objetivo do 

presente passatempo, reservando-se o CoimbraShopping o direito de anular e/ou excluir as participações dos autores das mesmas. 

 

5.2. O CoimbraShopping reserva-se ao direito de excluir do presente Passatempo definitiva e irrevogavelmente qualquer participação que, de alguma forma, viole o disposto no 

presente regulamento ou lei. 

 

6ª Alterações ao regulamento  

6.1. O CoimbraShopping reserva-se o direito de, a qualquer momento, suspender ou cancelar o presente passatempo, sem necessidade de qualquer aviso prévio ao participante, 

bem como de alterar, a todo o tempo, as condições constantes do presente regulamento. 

6.2. A alteração do presente regulamento, bem como o cancelamento ou a suspensão do mesmo nos termos do número anterior não confere aos participantes o direito a qualquer 

tipo de compensação ou indemnização. 

 

7º Responsabilidade 

O participante declara e aceita que a utilização que fizer do Passatempo é da sua exclusiva responsabilidade. 

 

8ª Aceitação das condições do passatempo 

A participação no passatempo implica a aceitação pelos participantes dos termos e condições previstas no presente regulamento. 

 

9ª Divulgação 

O presente passatempo é divulgado no centro comercial e na página de Facebook do CoimbraShopping. 

 

10ª Resolução de conflitos 

10.1. O CoimbraShopping reserva-se ao direito de deliberar vinculadamente sobre toda e qualquer questão que venha a ser colocada no âmbito deste passatempo, nomeadamente 

as questões que envolvam o esclarecimento das regras aplicáveis ao mesmo. 

102. As dúvidas ou comentários ao presente regulamento poderão ser esclarecidas através de mensagem privada através da página Facebook do CoimbraShopping. 
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Coimbra, 13 de fevereiro de 2018 


