
1. O passatempo ‘Regresso às Aulas’ é uma ação promovida por Joaquim S. Henriques - 
Sociedade De Torrefação, Unipessoal, Lda, comercialmente designada por Secos da Aldeia;

2. A Secos da Aldeia irá oferecer dois cabazes de Frutos Secos , um para o vencedor do 
facebook e outro para o vencedor do instagram.

3. O passatempo vai decorrer, de forma independente, na página de Instagram e na página do 
Facebook da Secos da Aldeia;

4. Será escolhido um vencedor em cada rede social, que cumpra os requisitos de participação 4. Será escolhido um vencedor em cada rede social, que cumpra os requisitos de participação 
constantes neste regulamento;

5. O passatempo destina-se a todas as pessoas que tenham conta ativa no Facebook e/ou 
Instagram.

 

ENQUADRAMENTO

REGULAMENTO

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO

DIVULGAÇÃO E RECEÇÃO DO PRÉMIO      

CONSIDERAÇÕES FINAIS

DURAÇÃO DO PASSATEMPO

1. O passatempo tem início no dia 12/09/2022, às 21h e término no dia 28/09/2022 às 23:59h

1. Estão elegíveis a participar neste passatempo todas as pessoas que:

1.1. Sejam residentes em Portugal Continental.

2. Para que as participações sejam válidas, é necessário o cumprimento dos seguintes 
requisitos:

2.1. Seguir a página da Secos da Aldeia no Facebook ou Instagram, mediante participação num 
ou outro passatempo;

2.2. Colocar gosto na publicação;2.2. Colocar gosto na publicação;

2.3. Identificar uma pessoa;

2.4. Completar a frase “Neste regresso às aulas não pode faltar...”.

3. Cada participante pode participar as vezes que quiser, desde que identifique sempre pessoas 
diferentes e com frases diferentes;

4. Não estão elegíveis a participar neste passatempo:

4.1. Contas de Facebook ou Instagram falsas;

4.2. Páginas de giveaways, jogos, animais ou empresas.4.2. Páginas de giveaways, jogos, animais ou empresas.

5. Qualquer participante que não preencha estas condições será desclassificado sem aviso 
prévio.

1. O vencedor será eleito em função do comentário com maior número de gostos, tanto no 
Facebook como no Instagram;

2. Se o vencedor do Facebook for o mesmo do Instagram será atribuído o prémio do Instagram 
ao segundo comentário com maior número de gostos;

3. O vencedor será anunciado nas redes sociais da Secos da Aldeia (Facebook e Instagram) no 
dia 30/09/2022 às 13:30h e contactado pela Secos da Aldeia através de mensagem direta;

4. O vencedor terá de facultar uma morada para envio do prémio.

1. A participação neste passatempo pressupõe o conhecimento e aceitação das regras 
estabelecidas no presente regulamento.


