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“COMPRAS DE NATAL COM REFEIÇÃO” 

Regulamento da Campanha Promocional 2020 

 

A campanha “Compras de Natal com Refeição” é realizada pelo Centro Comercial Glicínias Plaza em 

parceria com a Restauração aderente do Glicínias Plaza, a partir de 7 de dezembro de 2020, obedecendo 

à forma e condições que se seguem: 

 

1. Esta campanha é dirigida aos portadores de Cartão Cliente Glicínias Plaza, maiores de 18 anos.  

 

2. A campanha consiste na oferta de 10€ (dez euros) em Restauração, constituída por 2 (dois) vales de 

5€ (cinco euros) de desconto em Restauração aderente. A oferta é atribuída por talão de compras 

de valor igual ou superior a 30€ (trinta euros), compra essa realizada a partir de 7 de dezembro, 

entre segunda e sexta-feira, nas lojas do Glicínias Plaza, exceto hipermercado Auchan e/ou espaços 

de cedência temporária. Entenda-se por espaços de cedência temporária todos aqueles que não constam 

da listagem de lojas disponível em www.glicinias.pt.  

 

3. Esta campanha é válida de segunda a sexta-feira (exceto feriados), a partir de 7 de dezembro de 

2020, até terminar o stock de vales, até à data limite de 31 de dezembro de 2020.  

 

4. Para receber a sua oferta, o cliente deverá dirigir-se ao Balcão de Informação do Glicínias Plaza, entre 

as 14h00 e as 21h00, fazendo acompanhar-se de três requisitos obrigatórios: a) a talão/fatura de 

compra, com número de contribuinte do cliente, numa das lojas do Glicínias Plaza (de acordo com o 

ponto 2 deste regulamento), no valor mínimo de 30€ (trinta euros), realizada em data 

correspondente ao período vigente da campanha (de 7 a 31 de dezembro de 2020), não sendo 

possível acumular vários talões até perfazer 30€ (trinta euros); b) Bilhete de Identidade ou Cartão do 

Cidadão do próprio e c) Cartão Cliente Glicínias (caso não possua este cartão, poderá aderir no 

momento). 

 

5. Não serão aceites talões/faturas com número de contribuinte de pessoas coletivas e/ou equiparados. Os 

talões serão validados pela colaboradora do Balcão de Informação que verificará: a) se a compra foi 

realizada nas lojas do Glicínias Plaza, excetuando o hipermercado Auchan e espaços temporários 

ali instalados; b) se o talão de caixa é de valor igual ou superior a 30€ (trinta euros); c) se o talão de 

caixa é de uma compra realizada entre 7 e 31 de dezembro de 2020; d) se o talão de caixa é um 

documento original e não uma segunda via. Após conferidos os trâmites acima, o talão será carimbado 

para impedir nova utilização. 

 

6. Os vales de Restauração estão limitados ao stock existente: 800 (oitocentos) vales de 5€ (cinco euros), 

o que abrange 400 (quatrocentas) ofertas. Os vales serão oferecidos por ordem de chegada, isto é, aos 

primeiros 400 clientes que se dirijam ao Balcão de Informação do Glicínias Plaza, preenchendo a 

totalidade dos requisitos. Cada cliente só poderá levantar um máximo de 5 ofertas durante toda a 

campanha. Uma vez finalizado o stock de vales disponíveis referido anteriormente, será de imediato 

dado conhecimento ao público através de divulgação exposta no balcão de Informação Glicínias 

Plaza.  

 

7. Os vales têm validade até ao dia 31 de dezembro de 2020 e podem ser descontados em qualquer 

dia de semana, ao almoço ou jantar, numa das lojas de Restauração Glicínias aderentes, 

mencionadas no vale, à escolha do portador. Os vales podem ser cumuláveis em pares. Os vales não 
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são remíveis em dinheiro nem dão direito a troco. O vale será objeto de uma única utilização. O 

Glicínias Plaza e os Restaurantes aderentes Glicínias Plaza não se responsabilizam pelos vales, cuja 

validade seja ultrapassada, não sendo os mesmos aceites ou reembolsados. Dia 25 de dezembro de 2020, 

o centro comercial encontra-se encerrado. 

 

8. Os vales de 5€ (cinco euros) serão, portanto, utilizados como forma de pagamento nos restaurantes 

aderentes, sendo que em alguns deles, o consumo poderá ser limitado aos 5€ (cinco euros) do 

vale. Noutros, o utilizador poderá consumir acima de 5€ (cinco euros), pagando o excedente na loja de 

restauração aderente selecionada. A fatura no valor do vale será emitida ao centro comercial, cujo 

pagamento realizará no restaurante selecionado. 

 

9. Entenda-se por lojas de Restauração Glicínias aderentes as seguintes: Aki Grill, Ali Kebab, Canto dos 

Sabores, Caseiro e Bom, D. Franguito, Ice It, Malguinhas & Pregos, McDonald’s, Pão Divino, 

Patrono Pizza, Só na Brasa e Tasquinha do Bacalhau. 

 

10. Qualquer atividade fraudulenta ou a falta de cumprimento das regras aqui explícitas poderão 

resultar na exclusão do cliente da sua participação na ação. 

 

11. Qualquer dúvida sobre a interpretação e aplicação do regulamento deverão ser analisadas e decididas 

pela Administração do Centro Comercial Glicínias Plaza.  

 

12. Qualquer pedido de esclarecimento de dúvida deverá ser dirigido para o endereço 

glicinias@glicinias.pt ou questionado diretamente na Administração do Centro Comercial Glicínias Plaza, 

com horário de funcionamento de segunda-feira a sábado, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. 

 

13. Ao Glicínias Plaza e aos Restaurantes Glicínias aderentes não será imputada qualquer responsabilidade 

caso a campanha não se realize por motivos de força maior, transcendentes aos mesmos, como sejam o 

de catástrofes naturais e acidentes, e/ou questões de segurança ou benfeitorias e/ou medidas lançadas 

pelo Governo de Portugal ou Autoridades no âmbito da pandemia COVID-19. 

 

14. O Glicínias Plaza reserva-se o direito de alterar os termos da campanha. 

 

15. A participação na campanha implica o conhecimento e a aceitação das condições apresentadas neste 

regulamento.  

 

 

 
Aveiro, 26 de novembro de 2020 
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