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A Carnes Meireles do Minho, S.A., com sede social na Rua de S. Bento, n.º 33, escritório 21, união de 
freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha, concelho Barcelos, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Barcelos, com capital social de 1.600.000,00€, com o número único de matrícula e de pessoa 
coletiva 502 289 490 (doravante Carnes Meireles) irá promover, entre o dia 01 e o dia  23 de dezembro de 
2020, uma Campanha promocional de Natal designada “Sempre Perto de Si” (adiante Campanha), a qual se 
regerá pelos termos e condições gerais que se seguem. 
 
1. Descrição Genérica e Destinatários da Campanha 
1.1. Através desta Campanha, a Carnes Meireles atribui 1 (um) Código Senha por cada operação de compra 

de valor igual ou superior a 20,00€ (vinte euros).  A Campanha é válida para as lojas físicas e para o serviço 
de encomendas e entregas ao domicílio. 

1.2. Os Códigos Senha habilitam os Participantes a ganhar um cabaz melhor identificados no Ponto 5 do 
presente regulamento.  

1.3.  Na operação de compra  será atribuído um(s) Código(s) senha, nos termos definidos no Ponto 3 deste 
regulamento,  que habilita o Participante aos sorteios de cabazes. Estes códigos são impressos 
diretamente na fatura da compra. 

1.4. A Campanha destina-se, exclusivamente, aos consumidores finais, por conseguinte, estão expressamente 
excluídos os clientes profissionais.  

 
2. Duração e Validade da Campanha 
2.1. Para efeitos desta Campanha, são elegíveis todos os atos de compra, realizados por consumidores finais, 

de valor igual ou superior a 20,00€ (vinte euros), durante o período de Campanha. 
2.2. Entende-se por período de Campanha, o período compreendido entre os dias 01 e o dia 23 de dezembro 

de 2020. 
 

3. Condições de Atribuição de “Códigos Senha” 
3.1. Por cada operação de compra de valor igual ou superior a 20,00€ (vinte euros) é atribuído um(s) Código(s) 

Senha. A título de exemplo: 
- Compras de valor inferior a 20,00€ (vinte euros) - não é atribuído nenhum Código Senha; 
- Compras no valor de 20,00€ (vinte euros) - é atribuído 1 (um) Código Senha; 
- Compras no valor de 30,00€ (trinta euros) - é atribuído 1 (um) Código Senha.  
- Compras no valor de 40,00€ (quarenta euros) - são atribuídos 2 (dois) Códigos Senha.  

3.2. Não é permitido aos Participantes acumularem faturas de diferentes operações de compra com o objetivo 
de perfazer o montante de 20,00€ (vinte euros) ou superior.  

3.3. No ato da compra o Participante tem de apresentar o Cartão M para ficar habilitado ao sorteio. Este é um 
requisito indispensável  para efeitos de validade da participação do sorteio.  
 

4. Sorteios (Períodos e Quantidade dos Códigos Senha) 
4.1. Durante o período de Campanha serão realizados um total de 117 (cento e dezassete) sorteios, ou seja,   

3 (três) sorteios por cada estabelecimento da rede de lojas Carnes Meireles.  
4.2. Integram nesta Campanha os 39 (trinta e nove) estabelecimentos da rede de lojas Carnes Meireles: 

Barcelos - S. Bento; Barcelos - Combatentes; Barcelos - Estação; Paços Ferreira - José Lencastre; Paços 
Ferreira - Tribunal; Paredes - 1º Dezembro; Gondomar; Ermesinde - Estação; Maia - Estádio; Guimarães - 
D. João IV; Santo Tirso; Fafe - Município; Paredes - Município; Vizela - Jardim; Vizela - Abade Tagilde; 
Felgueiras; Porto - Marquês; Marco Canaveses; Guimarães - Caldeiroa; Guimarães - Conde Margaride; 
Penafiel - Egas Moniz; S. Mamede Infesta; Vila Verde -  República; Vila Verde - Hospital; Prado; Viana do 



Castelo - Mercado; Viana do Castelo - Combatentes; Barroselas; Póvoa de Varzim - Gomes Amorim; Vila 
do Conde - Teatro; Maia - Congelados; Valongo; Braga - Liberdade; Guimarães - Gil Vicente; Fafe - Jardim; 
Penafiel - Misericórdia; Água Longa; Rebordosa; Gaia.  

4.3. Estão habilitados a cada sorteio os portadores dos Códigos Senha emitidos na loja de compra, durante o 
período de geração das senhas. Os períodos de geração das senhas para os sorteios estão definidos da 
seguinte forma: 
1.º Sorteio - Período de Geração: 01 a 9 de dezembro de 2020; 
2.º Sorteio - Período de Geração: 10 a 17 de dezembro de 2020; 
3.º Sorteio - Período de Geração: 18 a 23 de dezembro de 2020.  

4.4. As senhas geradas num determinado período apenas são válidas para o sorteio correspondente ao 
Período de Geração /Estabelecimento.  

4.5. Os sorteios são realizados através de programa informático próprio, que de forma totalmente aleatória e 
sem controlo humano selecionam o Código Senha vencedor. Sem prejuízo de eventuais alterações, as 
datas previstas para os sorteios são os seguintes: 
1.º Sorteio: Realiza-se no dia 10 de dezembro; 
2.º Sorteio: Realiza-se no dia 18 de dezembro;  
3.º Sorteio: Realiza-se no dia 24 de dezembro.  
 

5. Cabazes de Oferta 
5.1. Cada cabaz de oferta é composto pelos seguintes produtos: 

DESCRIÇÃO PESO/QUANTIDADES 
(unidades) 

Garrafa de Vinho do Porto “Ferreira” Tawny  1 un. 

Garrafa de Espumante S. Domingos Extra Reserva Bruto 0,75 cl 1 un. 

Pack de 3 garrafas de vinho tinto Encosta S. Romão 0,75cl (2 tinto + 1 branco) 1 un. 

1 Garrafa de Azeite Virgem Extra Meireles 0,75cl 1 un. 

Salpicão 300 g 

Chouriço de Carne Caseiro 300 g 

Alheira 200 g 

Embalagem de Presunto Fatiado 100 g 1 un. 

Queijo “Quinta das Arcas” 1 un. 

Frasco de Mel “Casa das Chãs” 500 g, de Eucalipto 1 un. 

Frasco de Mel “Casa das Chãs” 500 g, de Urze 1 un. 

Embalagem de Marmelada Casa da Prisca 500 g 1 un. 

 
5.2. Os cabazes não são convertíveis em dinheiro e não poderão ser alvo de troca por outros de igual ou 

diferente espécie. 
 
6. Comunicação dos premiados  
A Carnes Meireles compromete-se a comunicar os resultados dos sorteios aos respetivos vencedores, através 
dos canais de comunicação habitualmente utilizados, nomeadamente website institucional, redes sociais e 
pontos de venda. 
 



7. Publicidade 
A Campanha “Sempre Perto de Si” será divulgada através do website www.carnesmeireles.pt, das redes 
sociais Carnes Meireles, de folhetos e, bem assim, em toda a rede de lojas Carnes Meireles.  
 
8. Aceitação das Condições da Campanha 
A participação na presente Campanha implica, por si mesma, por parte do Participante, a aceitação, integral 
e sem reservas, dos presentes termos e condições gerais.  
 
9. Disposições Finais 
A Carnes Meireles reserva-se ao direito de alterar ou cancelar, a Campanha e/ou o presente regulamento, 
em qualquer momento e sem necessidade de aviso prévio, quando se verifique ou haja indício de alguma 
irregularidade.  

 

Alfena, 24 de novembro de 2020. 

A Administração, 

 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Artur Abílio Mota da Silva    Manuel Bernardino de Azevedo e Silva  
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