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Carnes Meireles do Minho, S.A., com sede social na Rua do Caulino nº 117, freguesia de Alfena, 

concelho de Valongo, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Barcelos, com capital 

social de 1.600.000,00 euros número único de matrícula e de pessoa coletva 502 289 490, 

doravante designada apenas por “Carnes Meireles”, promove entre os dias 03 de dezembro de 

2018 e 06 de Janeiro de 2019 uma campanha promocional designada “Siga a Estrela”, doravante 

designada por “Campanha”, a qual se rege pelos termos e condições que se seguem:

1. Descrição Genérica da Campanha

Através desta Campanha, a Carnes Meireles atribui um autocolante “estrela” por cada 15,00€ 

(quinze euros) de compras efetuadas na sua rede de lojas Carnes Meireles. Estes autocolantes 

devem ser colados na caderneta própria oferecida para esse efeito. As cadernetas podem ser 

trocadas por descontos de acordo com as seguintes condições:

a) Caderneta com 5 (cinco) autocolantes colados - pode ser trocada por um desconto de

5% numa futura compra.

b) Caderneta com 10 (dez) autocolantes colados - pode ser trocada por um desconto de

10% numa futura compra.

A campanha destna-se apenas aos consumidores fnais e por conseguinte estão excluídos os 

clientes profssionais.

2. Duração e Validade da Campanha

2.1. Para a atribuição dos autocolantes são elegíveis todos os atos de compra realizados por 

consumidores fnais de valor igual ou superior a 15,00€ (quinze euros), no período compreendido 

entre os dias 03 de dezembro de 2018 e o dia 06 de janeiro de 2019;

2.2. As cadernetas têm validade até ao dia 31 de janeiro de 2019, ou seja, podem ser trocadas por 

descontos até esta data.

3. Condições de Atribuição de autocolantes “estrelas”

3.1. Por cada ato de compra igual ou superior a 15,00€ (quinze euros), valor líquido de promoções, 

é atribuído aos Clientes um autocolante “estrela”;

3.2. Por cada múltplo de 15,00€ (quinze euros) de ato de compra é atribuído uma estrela 

adicional.



Exemplifcação de valores de compras e respetva atribuição de autocolantes “estrelas”:

- Compras no valor de 14,00€ - não é atribuída qualquer “estrela”;

- Compras no valor de 15,00€ - é atribuída 1 “estrela”;

- Compras no valor de 29,00€ ou superior - é atribuída 1 “estrela”

- Compras no valor de 30,00€ ou superior - são atribuídas 2 “estrelas”;

- Compras no valor de 45,00€ ou superior - são atribuídas 3 “estrelas”;

- Compras no valor de 60,00€ ou superior - são atribuídas 4 “estrelas”;

- E assim sucessivamente em múltplos de 15,00€.

3.3. Não serão válidos, para efeitos de atribuição das “estrelas”, quaisquer arredondamentos.

4. Troca das Cadernetas de autocolantes por descontos

4.1. Para poderem ser trocados pelos descontos, os autocolantes atribuídos devem ser colados

sequencialmente na Caderneta de Autocolantes específca e disponibilizada para esse efeito nas

Lojas Carnes Meireles.

4.2. Uma caderneta de autocolantes com 5 (cinco) autocolantes “estrelas” colados, confere ao

cliente Carnes Meireles o direito a um desconto de 5% numa futura compra que o cliente efetuar

numa das lojas Carnes Meireles, sendo obrigatório a entrega da caderneta com os 5 autocolantes

colados.

4.3. Uma caderneta de autocolantes com 10 (dez) autocolantes colados confere ao cliente Carnes

Meireles o direito a um desconto de 10% numa futura compra que o cliente efetuar numa das lojas

Carnes Meireles, devendo para o efeito entregar a respetva caderneta.

4.4 Entende-se por futura compra aquela que é realizada a partr do seguinte à operação à

cooperação de compra que originou os selos para o cliente completar a sua caderneta com os 5 ou

10 selos necessários.

5. Devoluções e Trocas de Descontos

5.1. Se o Cliente devolver produtos de um talão em que tenham sido atribuídos selos autocolantes,

a Carnes Meireles reserva-se o direito de exigir a entrega dos autocolantes atribuídos nesse ato de 

compra.

6. Publicidade

A Campanha “Siga a Estrela” será publicitada no website www.Carnes Meireles.pt, no Facebook

“Carnes Meireles”, nos folhetos, e noutros canais de comunicação que a empresa decida utlizar

para o efeito, bem como em todas as lojas da rede Carnes Meireles.



7. Aceitação das Condições da Campanha

A partcipação na presente Campanha implica, por parte do partcipante, a aceitação, integral e

sem reservas, das presentes condições.

8. Disposições Finais

8.1. A Carnes Meireles reserva-se o direito de prolongar ou restringir o período inicialmente

previsto da Campanha.

8.2. A Carnes Meireles reserva-se o direito de alterar as presentes condições durante todo período

da Campanha.

8.3. A quantdade de cadernetas e autocolantes está limitada ao stock existente.

Alfena, 26.11.2018

A Administração


