
 

 

Regulamento Giveaway UCCLA/Sílvia Nazário 
A UCCLA - União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas, que também usa a 
denominação de União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, com sede na 
Avenida da India, n.º 110, em Lisboa, vai levar a efeito um sorteio designado 
Giveaway UCCLA/Sílvia Nazário, o qual obedecerá às condições que a seguir se 
indicam. 

 

Objetivo: 

O objetivo deste sorteio é promover a marca UCCLA no instagram e divulgar os 
concertos na UCCLA https://www.instagram.com/uccla_1985/    

 

Destinatários do Giveaway: 

O presente sorteio destina-se a todos os utilizadores que acedam ao Instagram da 
UCCLA residentes em Portugal Continental, sendo que o transporte será assegurado 
pelo próprio. 

 

Termos e condições do sorteio: 

No dia 18 de junho, a UCCLA vai realizar o concerto ao vivo da artista e compositora 
brasileira Sílvia Nazário, denominado “Liberdade”. Este sorteio tem por objeto a 
oferta de 1 (um) bilhete duplo para assistir ao concerto. Para ganharem, os 
participantes têm que seguir a página da UCCLA no Instagram - @uccla_1985. 

Cada participante pode concorrer as vezes que quiser, sem limite de participações, 
no entanto, só poderá ganhar uma vez. Poderá participar até às 23h59 de dia 16 de 
junho. 

 

O anúncio do vencedor será feito, na página da UCCLA, no dia 17 de junho. 

 

 



 

 

Como participar: 

Para participar neste sorteio terá que, no instagram: 

- Gostar deste post 

- Seguir a nossa página no Instagram @uccla_1985 

- Identificar 3 amigos nos comentários 

- Partilhar a publicação do Giveaway UCCLA/Sílvia Nazário numa instastory e 
identificar a @uccla_1985 e @silvianazario.info 

- Pode participar mais do que uma vez, mas não poderá repetir a identificação dos 
amigos 

 

Divulgação e entrega do prémio: 

O vencedor será escolhido de forma aleatória através da aplicação 
https://sorteiogram.com  

A participação vencedora será premiada com 1 (um) bilhete duplo para assistir ao 
concerto “Liberdade” de Sílvia Nazário. 

A participação vencedora será anunciada no Instagram da UCCLA - 
https://www.instagram.com/uccla_1985/ - no dia 17 de junho. 

O vencedor deverá levantar o seu prémio na sede da UCCLA, na Avenida da India, n.º 
110, em Lisboa, no dia do concerto, dia 18 de junho. 

 

 

Lisboa, 14 de junho de 2021 

 

 

 


