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ADITAMENTO AO REGULAMENTO DO CONCURSO Nº 95/2015 

 

REPSOL PORTUGUESA, S.A., com sede na Av. José Malhoa, 16, 1099-091 Lisboa e o capital 

social de € 59.000.000,01, Pessoa Colectiva matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de Lisboa sob o número 500246963, adiante designada adiante simplesmente por 

Repsol, e MONTEPIO GERAL - ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA, com sede na Rua Áurea, 219 a 

241, 1100-062 Lisboa, Pessoa Colectiva número 500766681, adiante designada simplesmente 

por MONTEPIO, e ambas em conjunto também simplesmente designadas por Promotoras, 

requerem a necessária autorização para a introdução de alterações nos pontos 2.3., 2.3.1., e 4. 

do Regulamento do concurso publicitário denominado “VIAGENS GOURMET – 

MONTEPIO/REPSOL”, autorizado por essa Secretaria-Geral como Concurso Publicitário Nº 

95/2015, nos termos que a seguir se indicam: 

 

Onde se lê: 

«2.3. O sorteio realizar-se-á através da extracção de esferas numeradas de zero a nove, 

contidas num recipiente a esse fim destinado, do qual será extraída uma esfera tantas vezes 

quantas as necessárias para a formação dos números que indicarão cada uma das transações 

premiadas – 12 números premiados efetivos e 12 números premiados suplentes. 

 

2.3.1. O primeiro número extraído corresponderá ao 1º prémio, o segundo ao 2º prémio, e 

assim sucessivamente até ao 24º número que corresponderá ao 12º e último suplente. 

 

4. Os prémios referidos em 3. deverão ser reclamados pelos premiados efectivos no prazo 

de 25 (vinte e cinco dias) dias a contar da data de realização do sorteio, ou seja, até dia 16 de 

Outubro de 2015 e, se for o caso, pelos premiados suplentes no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da mesma data, ou seja, até dia 21 de Outubro de 2015, na sede da Repsol Portuguesa, 

S.A., Departamento de Marketing e Publicidade Comercial – Estações de Serviço, na Av. José 

Malhoa, 16, 1099-091 Lisboa, diariamente, das 09:00h às 18:00h, com excepção de Sábados, 

Domingos e Feriados.», 

 

Passa a ler-se: 

«2.3. O sorteio realizar-se-á através da extração de esferas numeradas de zero a nove, 

contidas num recipiente a esse fim destinado, do qual será extraída uma esfera tantas vezes 

quantas as necessárias para a formação dos números que indicarão cada uma das transações 

premiadas – 12 números premiados efetivos e 30 números premiados suplentes. 
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2.3.1. O primeiro número extraído corresponderá ao 1º prémio, o segundo ao 2º prémio, e 

assim sucessivamente até ao 42º número que corresponderá ao 30º e último suplente. 

 

4. Os prémios referidos em 3. deverão ser reclamados pelos premiados efetivos no prazo 

de 15 (quinze dias) dias a contar da data de realização do sorteio, ou seja, até dia 8 de Outubro 

de 2015 e, se for o caso, pelos premiados suplentes no prazo de 20 (vinte) dias a contar da 

mesma data, ou seja, até dia 13 de Outubro de 2015, na sede da Repsol Portuguesa, S.A. 

Departamento de Marketing e Publicidade Comercial – Estações de Serviço, na Av. José 

Malhoa, 16, 1099-091 Lisboa, diariamente das 09:00h às 18h00, com exceção de Sábados, 

Domingos e Feriados.» 

 


