
Regulamento Ação Musica no RioSul  

05 de setembro de 2020 

1. A RioSul  - Centro Comercial S.A., com sede na Avenida D. João II, nº 46, 1B, Parque das 

Nações, 1990-095 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 

Lisboa, sob o número único de matrícula e de pessoa coleOva 501 680 594, com capital 

social de € 50.000,00, lançará às 10h00 (dez horas) do dia 05 (cinco) de setembro de 

2020 a ação denominada Ação Musica no RioSul, no RioSul Shopping. 

2. Esta ação vigorará até às 20h00 (20 horas) do dia 18 (dezoito) de setembro de 2020 ou 

até terem sido entregues todos os bilhetes, conforme o que ocorrer primeiro, 

terminando imediatamente e sem necessidade de aviso prévio assim que esteja 

preenchida uma das referidas situações. 

3. Esta ação promocional desOna-se exclusivamente a clientes do RioSul Shopping. 

4. Nos dias 11 (onze), 12 (doze); 18 (dezoito) e 19 (dezanove) de setembro de 2020, por 

compras realizadas nas lojas do RioSul Shopping no período de 05 (cinco) de setembro 

de 2020 a 18 (dezoito) de setembro de 2020, com exceção das lojas indicadas no nº 

4.1. seguinte, no valor mínimo de € 30,00 (trinta euros), o parOcipante será 

reembolsado com 1 (um) ingresso, por automóvel, que poderá usar para assisOr ao 

concerto de tributos que se realiza no parque de estacionamento exterior do RioSul 

Shopping apenas e exclusivamente na data indicada no bilhete. 

4.1. Encontram-se excluídas da presente ação promocional as compras efetuadas nas 

seguintes lojas: no Hipermercado ConOnente, Worten, Worten Mobile, na Farmácia em 

compras sujeitas a receita médica, em Jogos Santa Casa, ou de compras de tabaco, e 

cartões-Presente, em Gif Cards e Cheques Viagem, em espaços temporários localizados 

nos corredores do Centro Comercial. 

5. Cada parOcipante poderá receber, no máximo, 1 (um) ingresso. 

6. O valor dos talões de compra a considerar para efeitos de entrega de ingressos nos 

termos dos nºs 4 e 5 supra terá de totalizar o valor mínimo de € 30,00 (trinta euros). O 

reembolso será efetuado mediante a entrega do máximo de 1 (um) ingresso, que 



poderão ser uOlizados para aceder ao recinto do concerto na data que esOver indicada 

no ingresso.  

7. Para parOcipação, deverão ser apresentados no mínimo 1 (um) talão de compra e até o 

máximo de 4 (quatro) talões de compras de lojas diferentes, que obteve nas lojas do 

RioSul shopping realizadas no período de 05 (cinco) de setembro de 2020 a 18 

(dezoito) de setembro de 2020, com exceção das compras efetuadas nas lojas referidas 

no 4.1 supra.  

8. A atribuição do(s) ingressos é limitada ao numero de lugares existentes no parque 

exterior do RioSul Shopping. A presente campanha terminará imediatamente e sem 

necessidade de qualquer aviso prévio ao cliente, assim que forem entregues todos os 

ingressos.  

9. Não é admiOda, para troca por ingressos, a apresentação de quaisquer outros 

documentos que não sejam os talões de compra originais, a apresentação isolada de 

talões comprovaOvos de pagamento por cartão de crédito ou débito, faturas 

desacompanhadas do respeOvo talão de compra, de segundas vias e/ou duplicados, de 

fotocópias e notas de encomenda e consultas de mesa dos talões de compra, bem 

como talões de troca e faturas eletrónicas. 

10. Uma vez na posse dos talões de compras efetuadas, o cliente deverá dirigir-se ao 

Balcão de atendimento situado no piso 0 (zero) do RioSul Shopping, no período 

compreendido entre as 10h00 (dez horas) do dia 05 (cinco) de setembro de 2020 e as 

20h00 (vinte horas) do dia 18 (dezoito) de setembro de 2020, apresentar os talões de 

compra, para o efeito. 

10.1. O cliente apenas receberá o ingresso, caso não haja rutura de stock, para as datas 

de sexta e sábado da semana a que corresponde a data das faturas apresentadas; e 

10.2.O cliente reconhecerá a receção do ingresso, através do carimbo e rubrica do 

RioSul Shopping nas faturas apresentadas para o efeito. 

11. Cada cliente que preencha as condições supra referidas apenas tem direito, no decurso 

da presente ação promocional, ao limite máximo de 1 ingresso por semana. 



12. Os ingressos não podem ser trocados por dinheiro, não havendo lugar ao seu 

reembolso total ou parcial. 

13.  O Centro Comercial RioSul Shopping não se responsabiliza por perda, extravio ou 

roubo do ingresso atribuído. 

14. O Centro Comercial RioSul Shopping não se responsabiliza pela impossibilidade de 

uOlização do ingresso por parte do cliente, designadamente e sem esgotar, por moOvos 

de doença ou de força maior, não havendo lugar ao pagamento de qualquer valor ou 

compensação. 

15. A mecânica desta ação foi transmiOda às lojas parOcipantes e será comunicada em 

diversos suportes no interior do Centro Comercial RioSul Shopping, encontrando-se o 

regulamento disponível para consulta no Balcão de Atendimento ao Cliente, no Piso 0 

e em www.riosulshopping.net. 

16. A RioSul - Centro Comercial, S.A. reserva-se o direito de cancelar a ação promocional 

ou de a suspender pelo tempo que considere necessário, sem necessidade de aviso 

prévio ao Cliente, no caso de exisOrem limitações técnicas, bem como em qualquer 

outra circunstância que ponha em causa o bom funcionamento do evento. 

17. A RioSul - Centro Comercial, S.A. poderá ter que proceder a alterações ou mesmo 

cancelar a realização dos eventos ora indicados, por força de circunstâncias associadas 

à pandemia da COVID-19, designadamente se tal for necessário de modo a cumprir 

com a legislação aplicável à data de realização do evento ou com decisões 

governamentais, camarárias, ou das autoridades de saúde ou segurança pública e 

sempre que tal se mostre necessário para preservar a saúde pública em geral e dos 

nossos visitantes em parOcular. 

18. Não será admiOda a parOcipação na presente campanha dos administradores ou 

empregados da sociedade promotora da campanha, de qualquer uma das sociedades 

por si parOcipadas, de sociedades que sejam Otulares de parOcipações sociais das 

sociedades promotoras da Campanha e de sociedades parOcipadas por estas; não será, 

da mesma forma, admiOda a parOcipação dos funcionários de lojas do Centro 

http://www.riosulshopping.net/


Comercial acima idenOficado, empregados das sociedades Otulares dos Contratos de 

UOlização das Lojas, seus sócios ou acionistas e os Otulares dos referidos Contrato de 

UOlização – e seus familiares – quando o sejam em nome individual; não será também 

admiOda a parOcipação dos funcionários das empresas prestadoras de serviços do 

Centro Comercial acima idenOficado. 

19. Esta campanha desOna-se exclusivamente a pessoas singulares maiores de idade. O 

RioSul Shopping reserva-se o direito de solicitar a apresentação do Cartão de Cidadão, 

sempre que se jusOfique. 

20. Qualquer aOvidade fraudulenta ou a falta de cumprimento das regras deste evento 

poderão resultar na exclusão do parOcipante.  

21. Não serão consideradas válidas as parOcipações em que os dados fornecidos indiciem 

dúvidas, apresentem anomalias e/ou sejam considerados falsos, ou que de alguma 

forma tentem viciar as regras do presente regulamento. 

22. É proibida a parOcipação no presente evento para fins contrários à Lei, que suponham 

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

imagem, inOmidade, crenças religiosas, ideologias ou qualquer outro direito 

reconhecido legalmente.  

23. O RioSul Shopping não poderá ser responsabilizado no caso de ocorrência de eventos 

que se configurem de força maior (greves, mau tempo, etc.), que privem total ou 

parcialmente os parOcipantes da oportunidade de parOcipar no evento e/ou o 

vencedor de beneficiar do seu prémio. 

24. Regras a ter em atenção dentro do recinto do concerto: 

i. O recinto abre as portas ás 20h00.  Os veículos deverão fazer a validação do 

bilhete à entrada do parque de estacionamento até à hora de inicio prevista 

para o concerto. A não comparência nesse intervalo de tempo poderá resultar 

na proibição de entrada e perda de direito de assisOr ao mesmo. 



ii. Os veículos deverão permanecer com o motor desligado, assim que concluído 

o estacionamento no local indicado pelo pessoal credenciado e estão 

impedidos de emiOr sinais sonoros e de luzes durante os concertos. 

iii. Todos os espectadores terão de permanecer obrigatoriamente dentro das 

viaturas, excetuando-se as deslocações para as instalações do Centro 

Comercial Rio Sul Shopping. 

iv. Nas deslocações ao Centro Comercial, é obrigatório respeitar a distância de 

segurança e a uOlização de máscara. 

v. É expressamente proibido o consumo de álcool no recinto. O não 

cumprimento desta norma, levará ao abandono imediato do recinto – viatura e 

todos os seus ocupantes. 

vi. O bilhete refere-se a um único veiculo ligeiro ou monovolume, sendo o 

numero de espectadores determinado pelo numero máximo de passageiros 

permiOdo por lei para cada veiculo. 

vii. Os espectadores deverão seguir as instruções transmiOdas pela segurança do 

local e pelo pessoal credenciado. 

viii. O bilhete só é válido para a data que consta no mesmo. 

ix. Um lugar corresponde a uma viatura; Não existem lugares marcados;  

x. As viaturas são estacionadas por ordem de chegada. 



xi. Após o término do concerto a viatura deverá sair pela ordem indicada pelo 

pessoal credenciado. 

Seixal, 05 de setembro de 2020


