
REGULAMENTO  

Passatempo: “Mariza Canta Amália” autografado 

 

1. Passatempo dirigido a todos os seguidores da página de Instagram 
https://www.instagram.com/marizaoficial/  

2. O passatempo terá início na Quarta- feira, dia 20 de Janeiro de 2021, e terminará às 23h00 de 
Quarta-feira, dia 3 de Fevereiro de 2021. Os vencedores serão revelados na Quinta-feira, dia 4 de 
Fevereiro de 2021. 

3. O passatempo visa a oferta de 5 (cinco) álbuns autografados pela Mariza. 

4. Para concorrerem ao passatempo, os participantes devem seguir a página de Instagram 
@marizaoficial, dar like no post, identificar três amigos nos comentários e partilhar o post do giveaway 
nas stories identificando a página @marizaoficial. 

5. O passatempo será anunciado no dia 20 de Janeiro de 2021 na página de Instagram @marizaoficial 

6. Cada um dos vencedores do passatempo será contemplado apenas com um álbum autografado, 
Não são aceites participações repetidas. Pode no entanto participar mais do que uma vez, 
identificando amigos diferentes. No entanto será apenas selecionado um comentário quando 
pertencentes ao mesmo participante.  

7. Os nomes dos vencedores serão divulgados no Instagram @marizaoficial 

8. Não nos responsabilizamos por qualquer problema informático que nos sejam alheios, 
relativamente ao envio das mensagens eletrónicas que impossibilite a participação dos concorrentes.  

9. É reservado o direito de não atribuir a totalidade dos álbuns disponíveis, caso as participações não 
estejam de acordo com este regulamento. 

10. Os nomes dos vencedores do passatempo poderão ser anunciados publicamente na página de 
Instagram @marizaoficial.  

11. Os álbuns poderão ser enviados até 60 dias desde a data em que são anunciados os vencedores. 

12. A participação neste passatempo implica a concordância com a totalidade deste regulamento.  

13. É nos reservado o critério a aplicar em qualquer situação não prevista expressamente no presente 
Regulamento, sendo a única autoridade interpretativa do mesmo, reservando-se o direito de efetuar 
qualquer modificação na realização neste concurso, passando as novas a vigorar no ato da respetiva 
divulgação e prolongá-lo ou suspendê-lo sem qualquer aviso prévio.  


