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REGULAMENTO – PRÉ RÉVEILLON BARBARICO 

1. OBJECTIVO 

O presente regulamento visa estabelecer os termos aplicáveis ao 
Passatempo Pré Réveillon, em que o SAPO Angola em parceria com o 
Barbarico, vai oferecer 2 bilhetes duplos aos dois primeiros participantes que 
responderem rápida e acertadamente as perguntas do passatempo. 

2. PARTICIPAÇÕES 

Não serão admitidos no passatempo: 

a) Colaboradores do SAPO Angola; 

b) Colaboradores do Barbarico; 

 

3. MODO DE PARTICIPAÇÃO 

a) Envie as respostas para o mail passatempos@sapo.ao e coloque seus 
dados pessoais (nome completo, telefone). 

 

4. VALIDADE DAS PARTICIPAÇÕES 

a) Os participantes devem indicar todos os dados acima referidos; 

b) Cada participante só tem direito a uma participação; 

c) Serão excluídos do passatempo, sem aviso prévio, todas as participações 
suspeitas de fraude. 

 

5. SELECÇÃO DO VENCEDOR E ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO 

a) Será elegível para vencedor deste passatempo o participante que respeitar 
integralmente todas as condições do presente regulamento; 

b) O vencedor será contactado por e-mail ou telefone, pelo SAPO Angola; 

c) Se o premiado residir no estrangeiro, pode transferir o prémio para um 
familiar ou amigo residente em Angola. 

passatempos@sapo.ao
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d) O SAPO Angola considera-se alheio a qualquer acontecimento que possa 
condicionar o usufruto do prémio pelo vencedor ou por quem este tenha 
escolhido para tal. 

 

6.DIVULGAÇÃO DO VENCEDOR 

A divulgação do vencedor será feita online no portal SAPO Angola, sem 
prejuízo dos mesmos serem contactados através de email e/ou telefone, 
aquando do apuramento do vencedor. 

 

7.DURAÇÃO 

Data de início: 28 de Dezembro. 

Fim do passatempo: Dia 30, às 11 horas. 

 

8. ENTREGA E LEVANTAMENTO DOS PRÉMIOS 

a). Após o apuramento dos vencedores do passatempo os participantes 
premiados serão informados pelo SAPO Angola via telefone ou via e-mail. 

b). Caso o vencedor tenha o telemóvel desligado ou não responda por e-mail 
ao SAPO Angola a reclamar o prémio, perde o direito ao mesmo. 

c). Os vencedores têm de levantar o prémio no escritório SAPO Angola ou no 
local definido. Findo este prazo (30 de Dezembro, entre as 12 às 16 horas), 
o SAPO Angola e/ou a empresa associada ao passatempo reserva-se o 
direito de o entregar a outro participante. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

O SAPO reserva-se o direito a: 

(i) Suspender, em qualquer altura, temporária ou definitivamente, este 
passatempo ou 

(ii) Modificar os termos e condições do mesmo, devendo, neste último caso, 
disponibilizar as novas regras neste endereço. 


