
 

 

A Unilever Jerónimo Martins, Lda., com sede no Largo Monterroio Mascarenhas, nº 1, 
Lisboa, pessoa coletiva nº 503933139, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, com o Capital Social de € 26.295.157,00, levará a efeito a partir 
do dia 1 de Julho uma promoção denominada “ANIVERSÁRIO 20 ANOS REVISTA 
SABERES & SABORES” 

1.Destinatários 

A promoção destina-se a todos os amigos da página de facebook Vaqueiro. Esta 
promoção é válida apenas para Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e 
Açores. Os participantes menores de 18 anos terão de ser autorizados e representados 
pelos pais ou tutores legais. 

Não poderão participar na Promoção, sendo por isso desconsiderados para todos os 
efeitos, os sócios, administradores ou empregados da Unilever Jerónimo Martins, Lda., 
ou dos parceiros envolvidos na promoção, assim como os seus familiares diretos ou os 
seus respetivos cônjuges. 

2.Participação 

A participação no passatempo consiste no envio da receita favorita para o email 
vaqueiro@view.pt . A receita pode ser proveniente de qualquer fonte e engloba desde 
entradas a sobremesas. Não é necessário envio de fotografia a acompanhar a receita. 
Basta apenas que contenha o título, número de pessoas, tempo e forma de confeção. A 
promoção terá início no dia 1 de Julho de 2013 e termina a 31 de Julho.  

3.Vencedores 

Todas as receitas rececionadas entre os dias 1 e 31 de Julho serão posteriormente 
analisadas por um júri constituído por chefs e gestora da marca Vaqueiro durante o mês 
de Agosto. Após análise de cada uma das receitas serão selecionadas 20 receitas. A 
eleição dessas 20 receitas terá por base os seguintes critérios: 

- Receita tradicional, apreciada pela maioria dos portugueses; 

- Adequação ao conteúdo da revista; 

- Versatilidade e imaginação 

- Inclusão de creme vegetal para cozinhar Vaqueiro 

Uma vez que o júri se baseará apenas nas receitas rececionadas todos os critérios para a 
escolha dos 20 vencedores partirá única e exclusivamente sua interpretação. 

Ao enviarem a receita para participação no presente passatempo, os vencedores estão 
automaticamente a ceder todos os direitos de utilização e divulgação da receita por parta 
da marca Vaqueiro, sem que isso lhes dê direito a qualquer tipo de compensação 
monetária para além dos prémios mencionados no ponto 4 do presente regulamento. 



 

As 20 receitas selecionadas serão depois algo de reinterpretação dos chefs Vaqueiro 
para tornar a receita atual, inovadora e divertida de forma a explorar a ideia de que 
mesmo as receitas mais tradicionais podem ser perfeitamente adequadas às últimas 
tendências culinárias. Estas pequenas alterações serão feitas sem nunca adulterar a 
receita original.  

O júri é também livre de alterar a gordura utilizada sempre que assim o justifique. A 
alteração pode ser a passagem de azeite/ banha/ óleo/ azeite para creme vegetal para 
cozinhar Vaqueiro. Esta alteração será feita sem nunca adulterar a receita original.  

 

4.Prémios 

As 20 receitas selecionadas com base nos critérios supra citados receberão como prémio 
a oportunidade de verem a sua receita na edição de natal da revista Saberes & sabores. 
Junto a cada receita será colocado o nome e localidade do vencedor. Todos os 
vencedores receberão essa edição da revista saberes & sabores, juntamente com um 
exemplar do livro Vaqueiro culinarium. 

Em Fevereiro de 2014 as 20 receitas vencedoras serão publicadas em www.vaqueiro.pt  

Todos os participantes do passatempo que não tenham sido vencedores receberão um 
exemplar do livro Vaqueiro culinarium. 

Os prémios correspondentes à promoção objeto do presente regulamento, não poderão 
ser convertíveis em outros prémios nem em dinheiro. 

A Unilever Jerónimo Martins, Lda., reserva-se o direito de desqualificar participações 
incompletas, falsificadas, modificadas, ilegíveis ou desconformes com o regulamento. 
Todas as formalidades constantes do presente regulamento são absolutamente 
determinantes para a atribuição de qualquer prémio nele previsto, pelo que a respetiva 
preterição ou incompletude implicará sempre a exclusão dos participantes. 

Todos os premiados que recebam o seu prémio autorizarão automaticamente a Unilever 
Jerónimo Martins, Lda. a divulgar o seu nome para quaisquer fins de informação da 
promoção “ANIVERSÁRIO 20 ANOS REVISTA SABERES & SABORES” sem que 
isso lhes dê direito a qualquer compensação. 

5. Publicidade 

A publicidade da promoção será feita no Facebook e site Vaqueiro 
http://www.facebook.com/vaqueiro) e em www.vaqueiro.pt  

6. Informação adicional 

a) Dados Pessoais - A Unilever Jerónimo Martins, Lda. garante a confidencialidade dos 
dados pessoais dos participantes. O fornecimento dos dados pessoais é facultativo, mas 
só serão consideradas as respostas com todos os dados referidos no presente 
regulamento. Os dados recebidos são processados e destinam-se ao tratamento desta 
promoção, fins estatísticos e da futura correspondência da Unilever Jerónimo Martins, 
Lda. ficando garantido, nos termos da lei, o direito de acesso, retificação e eliminação. 



 

b) A Unilever Jerónimo Martins Lda. reserva-se ainda o direito de desqualificar 
participações desconformes, por qualquer forma, com o presente regulamento. 

7. Informação adicional relativa a fraude 

A Unilever Jerónimo Martins reserva-se o direito de desclassificar/excluir os 
participantes que deliberadamente se registem com dados falsos, tentem viciar em 
algum momento as regras e o espírito da promoção ou realizem alguma tentativa de 
hacking (fraude informática), bem como proceder judicialmente contra os 
prevaricadores com base na Lei da Criminalidade informática (Lei nº109/2009), da qual 
se transcrevem os seguintes artigos: 

“Artigo 3.º, nº 1 – Falsidade informática 

Quem, com intenção de provocar engano nas relações jurídicas, introduzir, modificar, 
apagar ou suprimir dados informáticos ou por qualquer outra forma interferir num 
tratamento informático de dados, produzindo dados ou documentos não genuínos, com 
a intenção de que estes sejam considerados ou utilizados para finalidades 
juridicamente relevantes como se o fossem, é punido com pena de prisão até 5 anos ou 
multa de 120 a 600 dias. 

Artigo 6.º, nº 1 – Acesso ilegítimo 

Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, por 
outro titular do direito do sistema ou de parte dele, de qualquer modo aceder a um 
sistema informático, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 
120 dias.” 

A Unilever Jerónimo Martins Lda. reserva-se ainda o direito de desqualificar 
participações desconformes, por qualquer forma, com o presente regulamento. 

 


