
#AquiAgoraAlegro

O Alegro Montijo, em parceria com os cinemas nos, oferece 
um cartaz de sessões de cinema infantil gratuitas aos 
domingos de manhã.

1. Período da Campanha
Todos os domingos, de 5 de fevereiro a 26 de fevereiro 
inclusive, com uma sessão única às 11h00.

2. Sessões de cinema
Cada sessão tem uma lotação máxima de 177 pessoas
e não existem lugares marcados.
O cartaz de filmes é o seguinte: 

05 fev: Cinderela e a Pequena Feiticeira
12 fev: O Amigo Crocodilo
19 fev: Mínimos 2: A Ascensão de Gru
26 fev: Cantar 2

3. Local
As sessões realizam-se nos cinemas NOS do Alegro 
Montijo, na sala 5. 

4. Inscrições 
• Para assistir às sessões é necessário realizar uma 
inscrição prévia no Balcão de Apoio ao Cliente do Alegro 
Montijo (na praça central, piso 0);
• A inscrição na sessão deverá ser realizada presencial-
mente no Balcão de Apoio ao Cliente do Alegro Montijo 
(horário: 2ª a domingo das 10h às 23h) através do preen-
chimento de uma ficha de inscrição;
• As inscrições estão disponíveis para cada sessão até se 
atingir a lotação máxima da sala (177 pessoas);
• Só é possível realizar uma inscrição por pessoa em cada 
sessão: esta inscrição inclui 1 adulto (obrigatória a presen-
ça de 1 adulto) acompanhado por 1 ou 2 crianças no 
máximo, com idades compreendidas entre os 3 e os 12 
anos de idade;

DOMINGO
É POR NOSSA CONTA.
REGULAMENTO

• Cada inscrição é segurada por vouchers entregues no 
Balcão de Apoio ao Cliente do Alegro Montijo. Será entre-
gue o número de vouchers correspondente ao número de 
pessoas inscritas, até um máximo de 3 vouchers por cada 
adulto (1 voucher para o adulto que realiza a reserva e dois 
vouchers para as crianças) no momento da inscrição.
• Só é possível fazer inscrições para a sessão de domingo 
da respetiva semana.
• Só se começam a aceitar inscrições para a sessão 
seguinte a partir das 10h da quarta-feira a seguir à sessão 
do domingo anterior, até às 10h30 do domingo da própria 
sessão (mediante disponibilidade de vouchers);
Por exemplo: para o filme “Cinderela e a Pequena Feiticeira”, 
projetado no dia 05 de fevereiro, a marcação faz-se entre 01 de 
fevereiro e 05 de fevereiro, durante o horário de funcionamen-
to do Balcão de Apoio ao Cliente, das 10h às 23h.

5. No dia da sessão
• Para assitir à sessão agendada, o cliente deverá entregar 
os vouchers (1 voucher por pessoa) ao colaborador à 
entrada dos cinemas nos do Alegro Montijo.
• Só serão aceites duas crianças por cada adulto respon-
sável, aquando da entrega dos vouchers ao colaborador 
dos cinemas.

6. Dados pessoais
Dado que a participação nesta campanha implica necessa-
riamente o preenchimento de uma ficha de inscrição com 
alguns dos seus dados pessoais, o não fornecimento do 
consentimento para o tratamento dos mesmos impede
a sua participação.

7. Aceitação do regulamento e considerações 
gerais
• Ao participar nesta campanha, o participante aceita 
automaticamente as condições expressas neste regula-
mento, respeitando as regras definidas.
• O Alegro Montijo reserva-se o direito de alterar o 
regulamento desta campanha, sempre que entenda 
necessário.


