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1. Promotora e Organizadora 

A Promoção “Ritual do Guerreiro ” (doravante, a “Promoção”) é promovida pela SCC – Sociedade Central de Cervejas e 

Bebidas, S.A., com o número único de pessoa coletiva e matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca 

de Xira 511147236, com sede na Estrada da Alfarrobeira, 51, 2625-244 Vialonga, com o capital social de EUR 50.000.000 

(doravante, a “SCC” ou a “Promotora”) e organizada pela Associação Comercial de Braga, sociedade comercial registada 

na Conservatória do Registo Comercial de Braga, com o número de pessoa coletiva 500971285, com sede na Rua D. Diogo 

de Sousa, nº 91, Apartado 58, 4711-909 Braga (a “Organizadora”). 

 

2. Destinatários 

2.1. A Promoção destina-se a todos os residentes em Portugal, com idade superior a 18 anos, que adquiram os produtos 

identificados na cláusula 5.4. infra, num ponto de venda aderente, localizado em Portugal Continental, e que tenham 

aderido previamente à Promoção, nos termos indicados infra. 

2.2. Não serão atribuídos Prémios a funcionários (e aos seus cônjuges e parentes na linha reta) de qualquer sociedade que 

participe na organização da Promoção, desde que estejam diretamente ligados às atividades relativas à Promoção, 

incluindo funcionários dos pontos de venda aderentes, definidos em 2.3 abaixo. 

2.3. Os pontos de venda aderentes estarão identificados com um dístico e cartaz alusivo à Promoção desenvolvido e 

distribuído pela Promotora, afixado em local visível para os clientes (doravante, os “PdVs”) e podem ser consultados no 

Anexo I deste regulamento (lista indicativa, sujeita a alterações), bem como na página de Facebook® Messenger da 

presente promoção, acessível através do endereço m.me/ritualdoguerreiro. 

 

3. Período da Promoção  

A Promoção decorrerá desde as 00h01 de 1 de setembro de 2019, até às 23h59 de 17 de maio de 2020 (doravante, o 

“Período da Promoção”). 

 

4. Descrição e objetivos da Promoção  

A presente Promoção tem como objetivo permitir aos vencedores viver uma experiência associada ao Sporting Clube de 

Braga, com ofertas de entradas para jogos e de merchandising oficial do clube. Os prémios são conquistados através do 

cumprimento do “Ritual do Guerreiro”, descrito em 5.6 abaixo, por jogo do Sporting Clube de Braga na Liga NOS 

2019/2020, que se realize no Período da Promoção. 

 

5. Forma de Participação  

5.1. O participante deverá aceder à Promoção através do endereço m.me/ritualdoguerreiro que dá acesso à página de 

Facebook® Messenger da presente Promoção.  

5.2. Para participar na presente Promoção, o participante terá de confirmar que tem a idade mínima legal e aceitar os 

presentes termos e condições. 

5.3. A participação é feita através da acumulação de códigos de consumo, nos dias dos jogos do Sporting Clube de Braga, em 

casa ou fora, nas jornadas da Liga NOS 2019/2020 que se realizem no Período da Promoção. 

5.4. Nos dias de jogos supra referidos, os PdVs entregam 1 (um) cartão com 1 (um) código de consumo por cada aquisição de 

1 (um) dos seguintes produtos: 

• Cerveja – Sagres Mini Branca Garrafa TR e TP 0,20L, Sagres Branca Garrafa TR e TP 0,33L, Sagres Mini Preta 

Garrafa TR e TP 0,20L; Sagres Preta Garrafa TR e TP 0,33L; Sagres 0.0% TP e TR, Radler 2% e Radler 0.0% TP, 

Bohemia 33cl TR e TP (todas as variedades; Bandida do Pomar 33cl TR e TP; Strongbow 25cl TP, Desperados 

33cl TP (doravante, os “Produtos”). 

5.5. Cada cartão contém 1 (um) código de consumo, que deve ser submetido pelo participante no chatbot do Messenger do 

Facebook® referido no ponto 5.2. supra, a partir de 3 (três) horas antes do início de cada jogo e até 2 (duas) horas depois 

do final de cada jogo. 

5.6. Ao completar o envio de 3 (três) códigos de consumo por jornada, o participante cumpre o “Ritual do Guerreiro” da 

jornada e recebe um selo/cromo digital que confirma que o participante completou essa jornada. Com o acumular destes 

Rituais do Guerreiro, o participante tem acesso aos Prémios, melhor descritos no ponto 6 infra. 

5.7. Cada participante não pode submeter mais do que 3 (três) códigos por jornada. 

5.8. Os códigos de consumo recebidos no dia de 1 (um) jogo só poderão ser utilizados para cumprir o Ritual do Guerreiro 

dessa jornada. 

5.9. A cada momento, na plataforma, o participante poderá consultar o número de Rituais do Guerreiro que já completou. 
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6. Prémios 
 

6.1. Os participantes podem utilizar os Rituais do Guerreiro acumulados para obter os Prémios disponíveis em cada momento. 

6.2. No âmbito da presente Promoção estarão disponíveis os seguintes prémios, que serão atribuídos aos participantes que 

acumulem Rituais do Guerreiro, de acordo com a tabela abaixo, e que os pretendam usar para o efeito (os “Prémios”). 

 

Prémios Códigos necessários 

1 (um) bilhete duplo para 1 (um) jogo do Sporting Clube de 

Braga, em casa 
3 (três) Rituais do Guerreiro 

1 (um) bilhete duplo para 1 (um) jogo do Sporting Clube de 

Braga em casa e 1 (um) kit adepto do Sporting Clube de Braga 

(constituído por 1 (um) porta-chaves, 1 (uma) bola de encher 

pequena, 1 (um) saco)  

6 (seis) Rituais do Guerreiro 

1 (um) bilhete duplo para um jogo do Sporting Clube de Braga 

em casa e 1 (uma) camisola do Sporting Clube de Braga 

autografada pelo plantel principal 

12 (doze) Rituais do Guerreiro 

1 (um) bilhete para assistir a 1 (um) jogo do Sporting Clube de 

Braga, em casa, em camarote com jantar buffet 
8 (oito) Rituais do Guerreiro 

Lugar Cativo Família (2 Lugares) 30 (trinta) Rituais do Guerreiro 

 

6.3. Os Prémios serão disponibilizados de acordo com o stock existente a cada momento, o qual, no início da Promoção, é o 

seguinte: 

 

 

6.4. Quando o participante completar os Rituais do Guerreiro necessários para o Prémio pretendido deverá solicitá-lo através 

da página Ritual do Guerreiro no Facebook Messenger®, sendo os Rituais correspondentes deduzidos da sua conta de 

participante. 

6.5. O participante apenas conseguirá obter acesso ao Prémio caso exista stock disponível e tenha cumprido o número de 

Rituais necessários para obter o Prémio. A verificação destes requisitos é feita de forma automática na plataforma sendo 

Prémios Quantidades 

1 (um) bilhete duplo para um jogo do Sporting Clube de 

Braga, em casa 
300 (trezentos) para cada jogo do Sporting Clube de Braga 

1 (um) bilhete duplo para um jogo do Sporting Clube de 

Braga em casa e 1 (um) kit adepto (constituído por 1 (um) 

porta chaves, 1 (uma) bola e 1 (um) saco)  

20 (vinte) 

1 (um) bilhete duplo para um jogo do Sporting Clube de 

Braga em casa e 1 (uma) camisola do Sporting Clube de 

Braga autografada pelo plantel principal 

20 (vinte) 

1 (um) bilhete para assistir a 1 (um) jogo do Sporting Clube 

de Braga em camarote com jantar buffet 
8 (oito) 

Lugar Cativo Família (2 Lugares) 1 (um) 
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solicitado ao participante (i) o seu nome completo e (ii) cópia do seu documento de identificação (Bilhete de 

Identidade/Cartão de Cidadão), necessários à recolha do Prémio. 

6.6. Após comunicação pela Promotora/Organizadora, através da plataforma ou através de um dos contactos referidos no 

número anterior, de que o Prémio solicitado foi efetivamente atribuído, os participantes vencedores deverão, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, levantar o Prémio na Associação Comercial de Braga, sita na Rua D. Diogo de Sousa, 91, 4711-909 

Braga, entre as 10h e às 17h em dias úteis, fazendo prova da sua identidade, através da apresentação de cartão de 

identificação. 

6.7. A Organizadora reserva-se o direito de solicitar a apresentação, a todos os participantes, dos originais dos talões de 

compra dos Produtos devidamente identificados como abrangidos por esta Promoção, na qual estejam contidos os 

Produtos cuja submissão permitiu ao vencedor acumular os seus códigos e depois ser premiado, e/ou solicitar a 

apresentação dos códigos de consumo da presente Promoção. Caso os participantes não apresentem os comprovativos 

solicitados no prazo indicado para o efeito pela Promotora, poderão ser imediatamente excluídos da Promoção, sem 

direito a qualquer compensação. 

6.8. Todos os custos em que o vencedor e/ou o seu acompanhante incorram com vista ao gozo dos Prémios, ou no âmbito dos 

mesmos, serão da exclusiva responsabilidade dos mesmos. 

6.9. O Prémio será obrigatoriamente levantado pelo vencedor, não podendo ser trocado por dinheiro. 

6.10. Os vencedores não serão anunciados publicamente, sendo contactados apenas nos termos do ponto 6.6 supra. 

 

7. Disposições Finais 

7.1. Os termos e condições do presente Regulamento aplicam-se a todas as participações efetuadas no âmbito da presente 

Promoção e visam tutelar todos os aspetos da relação do participante com a SCC e com a Organizadora, no âmbito da 

mesma. 

7.2. Os participantes comprometem-se a indemnizar a SCC, isentando-a e exonerando-a de qualquer responsabilidade, bem 

como cada uma das suas subsidiárias, afiliadas, empresas relacionadas, agências de publicidade e promoção e seus 

respetivos administradores, gerentes, funcionários agentes e representantes, por quaisquer perdas, danos, direitos, 

reivindicações ou ação de qualquer natureza decorrentes, em todo ou em parte, direta ou indiretamente, da participação 

no âmbito da presente Promoção. 

7.3. Serão excluídas da presente Promoção todas as participações contrárias aos fins da mesma, nomeadamente as que de 

alguma forma sejam suscetíveis de afetar o grupo HEINEKEN, a marca Sagres® ou o adequado funcionamento da presente 

Promoção. Nesses casos, os participantes perderão o direito à sua participação, bem como ao prémio que, entretanto, 

tenham conquistado, sem direito a qualquer compensação. 

7.4. Sem prejuízo do disposto nos pontos 7.5 e 7.6 infra se, por qualquer motivo, não for possível garantir a entrega do Prémio 

indicado neste Regulamento, poderá a Promotora substituí-lo por outro prémio, de acordo com o seu exclusivo critério, 

sem que com isso os participantes tenham direito a qualquer compensação. 

7.5. Ao participar na presente Promoção, os participantes reconhecem expressamente que podem ocorrer situações, alheias à 

vontade da Promotora, que não permitam o gozo do prémio, nomeadamente o cancelamento de jogos, sendo que, nesta 

situação, o prémio não será substituído, sem que com isso os participantes tenham direito a qualquer compensação. 

7.6. Os participantes reconhecem ainda expressamente ter perfeito conhecimento de que os locais ou datas de realização dos 

jogos podem sofrer modificações, a todo o tempo, sendo que caso, por esse motivo, o participante não possa gozar o 

Prémio recebido, não será entregue qualquer prémio em sua substituição, sem que o participante tenha direito a 

qualquer compensação. 

7.7. A SCC não se responsabiliza, designadamente, por: (i) participações perdidas, atrasadas, incompletas, inválidas, 

extraviadas ou corrompidas, as quais não serão consideradas para efeitos de participação na Promoção; (ii) quaisquer 

dificuldades ou impossibilidades de contacto com os vencedores ou destes com a SCC ou com a Organizadora; (iii) 

quaisquer extravios de mensagens ou entregas retardadas por parte dos operadores de telecomunicações ou quaisquer 

falhas da internet; (iv) incorreção de quaisquer dados apresentados pelos participantes; (v) não levantamento do Prémio 

pelos vencedores; (vi) quaisquer atos praticados por qualquer participante, quer na participação quer na fruição do 

Prémio ou qualquer atuação de má-fé, designadamente participando na Promoção utilizando informação falsa, viciando 

assim a mesma, caso em que, se for identificado, será automaticamente excluído, sem prejuízo de participação às 

autoridades competentes; (vii) qualquer tentativa não autorizada de invasão dos sistemas informáticos ou de 

comunicações de suporte da Promoção, que será considerada ilegal e comunicada às autoridades competentes para os 

devidos efeitos; (viii) danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, incidentes ou acidentes que os participantes e/ou os seus 

acompanhantes possam sofrer por força da receção ou fruição do Prémio a atribuir no âmbito da Promoção. 

7.8. A SCC, entidade pertencente ao grupo HEINEKEN, é a entidade responsável pelo tratamento e a destinatária dos dados 

pessoais dos participantes, recolhidos no âmbito da Promoção. 
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7.9. Ao participar na presente Promoção, o participante dá o seu livre, específico, informado e expresso consentimento para 

que os dados pessoais por si transmitidos sejam objeto de tratamento nas condições e para os fins previstos no presente 

Regulamento. O titular dos dados poderá a qualquer momento retirar o seu consentimento para que os dados pessoais 

por si transmitidos sejam objeto de tratamento, contudo, fica desde já informado que a retirada do consentimento não 

torna ilícitos os tratamentos efetuados ao abrigo do consentimento anteriormente concedido. 

7.10. Os dados pessoais objeto de tratamento no âmbito da presente Promoção serão conservados pelo período de 1 (um) ano, 

sendo posteriormente eliminados ou tornados de tal modo anónimos que o seu titular não seja ou já não possa ser 

identificado. 

7.11. O titular dos dados poderá ainda, nos termos da lei aplicável, aceder, modificar, retificar ou eliminar os dados, bem como 

exercer o direito ao esquecimento e/ou à portabilidade dos dados mediante o envio de um e-mail para 

scc@centralcervejas.pt. O titular dos dados tem o direito a apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção 

de Dados. 

7.12. A Promotora reserva-se o direito de fazer cessar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar a Promoção a todo o tempo, sem 

que com isso o participante tenha direito a qualquer tipo de compensação. Em caso de alterações, as mesmas entram em 

vigor na data que venha a ser indicada pela Promotora, ou, na falta de indicação, imediatamente após a publicação dos 

termos e condições modificados. 

7.13. A Promotora esclarece que o Facebook® não é promotor, patrocinador ou responsável pela presente Promoção, nem tem 

participação na divulgação ou seleção da presente Promoção e dos seus participantes, não podendo por isso ser 

responsabilizado a qualquer título. 

7.14. Em caso de dúvida sobre a Promoção, o participante poderá contactar a linha de apoio ao cliente 800239239, nos dias 

úteis, das 08h00 às 20h00 ou enviar a questão para servicocliente@centralcervejas.pt. Nos períodos não contemplados, 

estará disponível voice mail onde podem ser deixadas as dúvidas e será efetuado novo contacto posteriormente, no prazo 

máximo de 6 (seis) dias. 

7.15. Nas situações omissas neste Regulamento, prevalecerá a decisão tomada pela Promotora. 

7.16. A participação na presente Promoção implica o conhecimento e a aceitação dos termos do seu Regulamento, 

aconselhando a SCC a leitura dos termos e condições atuais e futuros da presente Promoção, devendo o participante que 

não concorde com os mesmos abster-se de participar. 

 

 

Lisboa, 28 de Agosto de 2019 

mailto:scc@centralcervejas.pt
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Anexo I 

Pontos de Venda Aderentes 

 

 Rota 1    

1 Café Mini Sport Rua do Carvalhal, 38 - São João do Souto 4700-910 Braga 

2 Astória Praça da República, 4 - S. Lázaro 4710-228 Braga 

3 Café Vianna Praça da República - S. Lázaro 4710-228 Braga 

4 Engenho no Copo Rua de S. Marcos, 87 - S. João de Souto 4700-328 Braga 

5 Pastelaria Bom Jesus Rua D. Diogo de Sousa, 149 - Sé 4700-422 Braga 

6 Pregaria da Sé Rua D. Diogo de Sousa, 97/99 -  Sé 4700-422 Braga 

7 Pátio da Sé Rua D. Paio Mendes, 61 - Sé 4700 Braga 

8 Sé Café Rua Frei Caetano Brandão, 137 4700-424 Braga 

9 Porta Nova Café Rua D. Diogo de Sousa, 32/40 - Sé 4700-422 Braga 

10 Café O Arco Rua D. Frei Caetano Brandão, n.º 63 -Sé 4700-031 Braga 

11 Café Cunha Pç. Conde Agrolongo, 15 - S. João de Souto 4700-312 Braga 

12 Café Christina Pç. Conde Agrolongo, 71 - S. João de Souto 4700-312 Braga 

 Rota 2    

1 Café Imperial Rua Coronel Albino Rodrigues, 194 - S. Lázaro 4715-559 Braga 

2 Pastelaria D. Maria Av. da Liberdade, 547 R/C - S. Lázaro 4710-232 Braga 

3 Café Beijo-Frio Av. João XXI, 736 - S. Lázaro 4715-036 Braga 

4 Pastelaria S. João Avenida da Liberdade, n.º 205 a 217 - S. Lázaro 4715-037 Braga 

5 Restaurante Barros Rua Fujacal, 18 - S. Lázaro 4705-097 Braga 

6 Snack Bar Sem Horas Rua Monsenhor Airosa, 35 - S. Lázaro 4705-102 Braga 

7 Pastelaria Morgadinhas Rua Augusto Veloso, 227 - S. Lázaro 4705-082 Braga 

8 Boutique das Crepes Rua Cidade do Porto, 39 - Maximinos 4700-086 Braga 

     

 Rota 3    

1 Café PP Rua Damião de Gois, 225 - Maximinos 4700-028 Braga 

2 Café Bettencourt Rua Nova da Estação, 148 - Maximinos 4700-234 Braga 

3 Coliseu Pizzaria Rua António da Costa Magalhães -  Real 4700-254 Braga 

4 Atrium café Rua Costa Gomes, 29 - Maximinos 4700-262 Braga 

5 Café Rahel Calçada de Real, 88 - Real 4700-290 Braga 

6 Tasquinha do Macedo Rua José da Cunha, 24 - Real 4700-277 Braga 

     

 Rota 4    

1 Pastelaria Quinta do Carmo Pç. do Carmo, loja A, Bl. 2 - Merelim S. Paio 4700-842 Braga 
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2 Café Foco Largo de S. Brás, n.º 36 - Merelim S. Pedro 4700-862 Braga 

3 Café Burguer Rua da Ramôa, lote 45 -  Merelim S. Pedro 4700-855 Braga 

4 Taberna do Gato Lombão Rua Ana Teixeira da Silva, 24 - Real 4700-251 Braga 

5 Forno Mágico Rua da Quintã, n.º 12 - Frossos 4700-023 Braga 

6 Café Pitanga Largo de Carcavelos, 13 - Dume 4700-051 Braga 

7 Tasca do Brito Rua das Oliveiras, 4 - Dume 4700-074 Braga 

     

 Rota 5 parte 1    

1 Café do Luis Rua Monsenhor Ferreira, 165 - S. Victor 4710-407 Braga 

2 Eddy's Coffee Rua Quinta da Armada, 58 - S. Victor 4710-340 Braga 

3 Benditos Av. Padre Júlio Fragata, n.º 88 - S. Victor 4710-413 BRAGA 

4 Café Piano's Rua Fundação Calouste Gulbenkian, 230 - S. Victor 4710-394 Braga 

5 Gulbenkian Café Rua Fundação Calouste Gulbenkian, 99/105 - S. Victor 4710-394 Braga 

6 Café S. Victor Rua Bernardo Sequeira, 591 - S. Victor 4715-710 Braga 

7 Cervejaria Sagres Rua Bernardo Sequeira, 160 - S. Victor 4715-010 Braga 

8 Café Coelhos Rua Dr. Francisco Duarte, 235, lj. 6 - S. Victor 4715-017 Braga 

9 Café Chave D'Ouro Rua Beato Miguel de Carvalgo, 216 - S. Victor 4710-356 Braga 

     

 Rota 5 parte 2    

2 Café A Baronesa Rua D. Pedro V, 239 - S. Victor 4710-374 Braga 

3 Pastelaria Glorinha Rua Cónego Luciano Afonso dos Santos, 42 - S. Vicente 4710-310 Braga 

4 Café Via Rápido Rua Feliciano Ramos, 30B - S. Vicente 4700-378 Braga 

5 Café Marinho Rua António Padre Frei, 17  - S. Vicente 4700-006 Braga 

6 Café Duarte Av. Artur Soares, 386  - S. Vicente 4700-363 Braga 

7 Pastelaria Doces Tesouros Rua Fernando Castiço, 8 - S. Vicente 4700-389 Braga 

8 Café Andorinhas Bairro das Andorinhas, loja 4 - S. Vicente 4700-359 Braga 
 


