
 REGULAMENTO CAMPANHA JANTAR + CINEMA 

DESCRIÇÃO 
O Forum Algarve disponibiliza a campanha Menu Jantar + Cinema, em que através da qual os 
clientes poderão adquirir um voucher pelo valor de 10€ (dez euros) que lhes confere direito a 
uma sessão de cinema e a usufruir de um dos menus disponibilizados por um dos Restaurantes 
Aderentes (jantar). 

PROCEDIMENTOS 

1. Os vouchers da Campanha Menu Jantar + Cinema poderão ser adquiridos no Balcão de 
Informações do Centro Comercial Forum Algarve pelo valor de 10,00€ (dez euros). Apenas 
são aceites pagamentos em numerário; 

2. Cada voucher é composto por: 
- Um jantar num dos Restaurantes Aderentes, exclusivamente nos menus previamente 
indicados para cada um dos Restaurantes, 
- Um bilhete de acesso a uma sessão de cinema nos Cinemas NOS do Forum Algarve (filme à 
escolha). 

3. O voucher não abrange filmes 3D, no entanto, os mesmos podem ser incluídos na 
campanha mediante o pagamento de suplemento adicional diretamente nos Cinemas NOS 
do Forum Algarve no momento da troca do voucher pelo bilhete de cinema; 

4. O pagamento do voucher é feito na sua totalidade no Balcão de Informações do Forum 
Algarve, devendo o cliente solicitar uma fatura no valor de 5,50€ aos Cinemas NOS e 
solicitar outra fatura no valou de 4,50€ ao Restaurante Aderente que este escolher para 
tomar a sua refeição; 

5. O voucher será objeto de uma única u[lização, devendo o seu portador trocá-lo por 
um bilhete de cinema (na bilheteira dos Cinemas NOS), e por uma refeição (nos 
Restaurantes Aderentes), mediante a apresentação do respe[vo voucher; 

6. A Campanha Menu Jantar + Cinema encontra-se em vigor de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados, e a par[r das 18h00 (restauração); 

7. O voucher só poderá ser u[lizado no próprio dia em que é adquirido, sendo necessária 
a apresentação do mesmo no ato de troca do voucher pela refeição (o voucher é 
carimbado no Balcão de Informações com a data em que o cliente o comprou); 

8. A campanha Menu Jantar + Cinema não é válida para as pré-estreias; 

9. O voucher, uma vez adquirido, não poderá ser converavel em dinheiro; 

10. Após a compra do voucher Jantar + Cinema no Balcão de Informações, caso o cliente 
não tenha capacidade de assis[r ao filme pretendido (por estar esgotado p.ex.), os 
Cinemas NOS irão carimbar ambos os vouchers (voucher do cinema + voucher do 
restaurante) por forma a prolongar a validade de ambos os vouchers por 15 dias a contar a 
par[r da data da compra (data carimbada pelo Balcão de Informações). Desta forma o 
cliente tem 15 dias para usufruir da Campanha, dentro do prazo estabelecido para a 



mesma (de segunda a sexta-feira), sendo que terminado esse prazo os vouchers ficam 
inu[lizados; 

11. O voucher não é acumulável com quaisquer outras promoções em vigor nos 
Restaurantes Aderentes ou Cinemas NOS; 

12. O Forum Algarve, os proprietários dos Restaurantes Aderentes ou o Cinema NOS não 
se responsabilizam pela perda, roubo ou extravio do voucher após a sua aquisição; 

13. Alguma dúvida ou questão adicional o cliente deverá dirigir-se ao Balcão de 
Informações do Forum Algarve. 



RESTAURANTES ADERENTES  

BAJA FRESH: 

Menu: 2 Tacos americanos carnitas + Nacho chips + Bebida 

  

BIFANAS DE VENDAS NOVAS: 

Menu: Bifana + Sopa + Bebida + Sobremesa 

  

BURGER KING: 

Menu Crispy Chicken: Crispy Chicken + Bebida + Batata media 

Menu Big King: Big King + Bebida + Batata media 

  

JOSHUA SHOARMA: 

Menu: Pita ou Wrap + Mini salada ou batata + Água ou limonada 

  

LOJA DAS SOPAS: 

Menu Sopa: 1 sopa + Sobremesa + Bebida 

Menu ½ Sopa: ½ sopa + Salada pequena + Bebida 

LOVE N´ROLL: 

Opção 1 – Panqueca (Sensível, An[pá[ca, Responsável, Atrevida, O[mista, Extrover[da ou 
Humilde) + café 

Opção 2 – Crepes (Sensível, An[pá[ca, Responsável, Atrevida, O[mista, Extrover[da ou 
Humilde) + café 

Opção 3 – Gelado de copo + café 

MY KAI POKÊ BOWLS: 

Pokê de frango ou Pokê de grão de bico 

  



MC DONALDS: 

Menu BigMac: BigMac + Batata média + Bebida 0,25 L ou Água 0,33 L 

Menu DoubleChese: DoubleChese + Batata média + Bebida 0,25 L ou Água 0,33 L 

Menu Chicken Nuggets: Chicken Nuggets + Batata média + Bebida 0,25 L ou Água 0,33 L 

Menu McChicken: McChicken + Batata média + Bebida 0,25 L ou Água 0,33 L 

  

O SEU BITOQUE: 

Menu: Bifana + Bebida 

  

PANS & COMPANY: 

Menu Delícias do Mar: Sandes de delícias do mar + Batata + Bebida grande 

Menu Atum: Sandes de atum + Batata + Bebida grande 

  

PIZZA HUT: 

Menu Pizza: 2 fa[as de pizza do dia + Bebida 0,4 L 

  

PORTUGÁLIA: 

Menu Bifana: Bifana + Batata + Bebida 0,3 L 

  

SABORES DO CHURRASCO: 

Churrasco Misto: Lombo de Porco, Entremeada, Coto de Frango e Salsicha + Arroz, Feijão Preto, 
Salada, Farofa, Batatas Fritas e Banana Frita + Bebida (água 0,55 L, sumo do dia 0,33 L ou 
imperial 0,2 L) 

Coto de Frango: + Arroz, Feijão Preto, Salada e Batatas Fritas + Bebida (água 0,55 L, sumo do 
dia 0,33 L ou imperial 0,2 L) 


