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PASSATEMPO FEIRA SANTIAGO - SETÚBAL 
 
 

REGULAMENTO 
DESCRIÇÃO  
O passatempo “Feira Santiago” é uma acção promocional organizada pela 
Multiauto S.A. que consiste em criar uma frase criativa sobre a Renault e a Feira 
de Santiago que deverá ser publicada num post na página de Facebook da 
Multiauto S.A.  
 
ÂMBITO / DESTINATÁRIOS 
Trata-se de um passatempo que decorre única e exclusivamente na página de 
Facebook da Multiauto, no qual podem participar todos os cidadãos residentes 
em Portugal, com idade igual ou superior a 18 anos, e com conta de utilizador 
no Facebook. Não serão válidas as participações de colaboradores da Multiauto 
S.A. 
 
COMO PARTICIPAR  
Todos os participantes deverão:  
- Fazer Gosto na página de Facebook da Multiauto; 
- Comentar o post do passatempo publicado na página da Multiauto, 
escrevendo uma frase sobre a Renault e a Feira de Santiago; 
- Identificar 3 amigos.  
 
DURAÇÃO  
O passatempo “Feira Santiago” decorre entre os dias 20 de Julho até 4 de 
Agosto de 2019 (até às 23h00). As participações posteriores a esta data / hora 
não serão consideradas. 
 
VENCEDOR  
Os Vencedores serão seleccionados por um júri composto pela Multiauto S.A. 
De entre as frases publicadas irão ser avaliados os seguintes critérios: a 
criatividade, originalidade, adequação ao tema proposto, para além do 
cumprimento de requisitos de participação.  
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Os vencedores serão divulgados na página de Facebook da Multiauto S.A. no 
dia 7 de Agosto de 2019. Simultaneamente os mesmos serão contactados via 
mensagem privada.  
Se os Vencedores não puderem ser contactados ou não reclamarem o prémio 
num prazo de 5 dias úteis, após o anúncio do resultado, serão desqualificados e, 
atendendo aos mesmos critérios de selecção, outros vencedores serão 
encontrados. Aos restantes participantes não será enviada qualquer notificação 
e o prémio será atribuído a outro participante escolhido pelo Júri que cumpra 
os critérios acima mencionados.  
A Multiauto S.A. não tem nenhuma obrigação de notificar o Vencedor por 
nenhum outro meio para além dos já indicados.  
 
PRÉMIO  
Serão seleccionados 10 vencedores, com a frase mais original e criativa, que irão 
receber uma Mochila Renault.  
Caso o vencedor não levante o prémio no prazo de 15 dias a contar da data de 
anúncio do vencedor no Facebook, o mesmo perderá direito ao mesmo.  
 
EXCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO  
A Multiauto S.A. reserva-se o direito de desqualificar, excluindo o participante e 
recusando a atribuição do prémio, às participações que não cumpram os pontos 
anteriores. São ainda consideradas fraudulentas e serão excluídas todas as 
participações que se enquadrem numa ou várias das seguintes situações:  
- Tenham sido efectuadas por outro meio não especificado pelo regulamento 
do passatempo;  
- Suspeita de manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou 
programas informáticos associados ao passatempo com o intuito de o 
influenciar de forma incorrecta ou injusta para os outros participantes;  
- Só serão aceites participações até às 23h00 do dia 4 de Agosto de 2019.  
 
DISPOSIÇÕES LEGAIS 
Ao participar no passatempo, são automaticamente aceites as condições do 
regulamento e acatadas as normas e condições nele estabelecidas.  
A Multiauto S.A. reserva-se ao direito de alterar o regulamento, sempre que 
entender necessário.  
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O Vencedor autoriza a Multiauto S.A. a divulgar o seu nome e foto no âmbito 
de acções de comunicação relacionadas com o presente Passatempo, sem que 
por isso tenham direito a qualquer compensação.  
A Multiauto S.A. reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar este 
passatempo, caso ocorram circunstâncias de força maior.  
O participante que não cumprir com o estipulado no presente Regulamento do 
Passatempo não terá direito à atribuição do prémio previsto.  
A Multiauto S.A. não será responsável por qualquer erro, humano ou técnico, 
que possa ocorrer durante o processamento do passatempo, que não resulte de 
dolo ou mera culpa e exonera-se de qualquer responsabilidade daí emergente.  
O Facebook não tem qualquer responsabilidade pela participação dos 
utilizadores no passatempo. 
 
 


