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Ser Associado é um espetáculo - Regulamento de campanha 
 

1. Em que consiste a campanha? 

1.1 A campanha “Ser Associado é um espetáculo” configura uma iniciativa do Montepio Geral - 

Associação Mutualista, através da qual esta Instituição disponibiliza bilhetes destinados a 

espetáculos específicos a realizar no espaço Altice Arena, em caso de subscrição ou reforço 

de modalidades mutualistas por novos ou atuais associados.  

1.2 A campanha tem início a 29 de janeiro de 2018, pelas 13:00, no website www.montepio.org. 

terminando por iniciativa exclusiva do Montepio Geral - Associação Mutualista. 

 

2. Como se processa? 

2.1 Estas campanhas são exclusivamente dirigidas a associados efetivos da Associação 

Mutualista Montepio. Os espetáculos encontrar-se-ão listados no website montepio.org, com 

indicação das condições específicas de cada ação.  

2.2 Consoante a tipologia dos espetáculos, serão indicadas as condições de cada oferta, 

nomeadamente modalidades mutualistas de poupança e proteção em campanha. 

 

3. Condições 

3.1 Os ingressos são atribuídos por ordem cronológica de registo de processo de subscrição. 

3.2 A campanha é circunscrita a um número limitado de bilhetes por espetáculo. 

3.3 A manutenção da subscrição ou reforço de modalidades mutualistas por novos ou atuais 

associados nos “Termos e Condições de Campanha”, publicados na página promocional da 

ação é condição de acesso e manutenção dos benefícios da campanha. 

3.4 Sempre que se verifique o não cumprimento do referido no ponto 3.3 e do estabelecido nos 

“Termos e Condições de Campanha” de cada ação, o Montepio Geral - Associação Mutualista 

reserva-se o direito de proceder à anulação do Bilhete, bem como solicitar o reembolso do 

valor comercial do/s bilhete/s oferecido/s. 

 

4. Regulamento e Exclusão 

4.1 A Associação Mutualista Montepio reserva-se o direito de, a qualquer momento, sempre que 

entender necessário, atualizar ou introduzir alterações ou aditamentos às regras 

estabelecidas no presente Regulamento, mediante publicação no website www.montepio.org. 

4.2 Todos os associados interessados na campanha deverão aceitar, conhecer e respeitar 

integralmente as regras definidas no presente Regulamento, assim como nos respetivos 

“Termos e Condições de Campanha”. 

4.3 O presente Regulamento encontra-se disponível no website www.montepio.org. 

http://www.montepio.org
http://www.montepio.org
http://www.montepio.org
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5. Responsabilidade   

5.1 A Associação Mutualista Montepio não pode ser considerada responsável pela anulação, 

adiamento ou alteração da campanha em virtude de circunstâncias imprevistas ou casos de 

força maior. 

5.2 Os associados são integralmente responsáveis pela sua participação e por eventuais imagens 

divulgadas, pelos próprios ou por terceiros, tendo a Associação Mutualista Montepio apenas 

acesso à sua visualização desde que permitida pelos seus autores. 

5.3 A Associação Mutualista Montepio não se responsabiliza por qualquer violação de direitos de 

imagem ou de autor, perpetuada pelo próprio ou por terceiros, que ocorra no decurso da 

participação nas iniciativas ao abrigo deste Regulamento. 

 

6. Resolução de Conflitos 

6.1 Qualquer questão relativa à campanha, aos seus conteúdos ou a qualquer outra matéria 

relacionada com a mesma será regida pela lei portuguesa. 

6.2 Os participantes aceitam que qualquer conflito relativo à Campanha será submetido, em 

exclusivo, aos Tribunais da Comarca de Lisboa. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1 A participação e adesão a esta campanha pressupõe o conhecimento e aceitação integral dos 

seus Termos e Condições, pelo que o Montepio Geral - Associação Mutualista reserva-se o 

direito de recusar a participação de qualquer Associado que não as cumpra.  

7.2 É proibida a participação na campanha com fins contrários à Lei e/ou que pressuponham um 

prejuízo para terceiros.  

7.3 No caso de se verificar, após a entrega do bilhete, o incumprimento das condições de 

campanha, o Montepio Geral - Associação Mutualista poderá proceder à anulação do Bilhete, 

assim como solicitar o reembolso do valor comercial do/s bilhete/s entregue/s. 


