
 

REGULAMENTO 

PASSATEMPO “NOS Madeira/The Gift ” 

 

1. O passatempo destina-se a todos os clientes NOS Madeira com, no 
mínimo, um serviço fixo (tv, net ou telefone) ativo e que recebam fatura 
mensal, estando a mesma regularizada. 
 

2. O passatempo destina-se a entregar 10 bilhetes individuais para o 
Concerto dos “The Gift”, que se realizará no dia 20 fevereiro, no Teatro 
Municipal Baltazar Dias, às 21horas. 

 
3. Para participarem no passatempo os interessados devem aceder ao link 

nos.pt/thegiftmadeira, entre os dias 31 de janeiro e 6 de fevereiro 
inclusive e criar uma frase que ligue a Região Autónoma da Madeira aos 
“The Gift”, indicando também:  
● O número de cliente NOS Madeira 
● Nome completo  
● O email  
● O contacto telefónico móvel 
Só serão válidas as inscrições que contiverem todas estas informações. 
As 10 frases mais criativas serão premiadas respetivamente com os 10 
bilhetes individuais anteriormente referidos.  
 

4. A seleção das melhores frases será feita por um júri composto por 
responsáveis da NOS Madeira e do Clube Vespas, atribuindo assim os 
bilhetes aos vencedores. A divulgação dos vencedores será comunicada 
no dia 8 de fevereiro por email, em resposta aos emails vencedores 
recebidos com as respetivas frases, assim como no link: 
nos.pt/thegiftmadeira, até ao dia 20 de fevereiro. 

 
5. Os clientes vencedores deverão levantar os respetivos bilhetes na loja 

NOS Madeira no Piso 0 do Centro Comercial La Vie Funchal, 
identificando-se com o seu cartão de cidadão e o número de cliente 
NOS Madeira. 

 
6. A publicidade ao passatempo será feita na imprensa regional e nos sites 

nos.pt/thegiftmadeira e netmadeira.com. Os premiados não poderão 
renunciar a uma eventual utilização publicitária gratuita, global ou parcial 
dos seus nomes, imagem animada ou não, para efeitos publicitários, 
salvo se renunciarem ao seu prémio. 
 

7. Ficam excluídos de participar neste passatempo os colaboradores 
diretos ou indiretos da NOS Madeira.  

 
8. O simples facto de participar implica a aceitação pura e simples do 

regulamento. 
 


