
Regulamento Passatempo “Grande Montra Final Mãe Jã Não Tenho Sopa by Ana Guiomar” 

 

 

1. Promotor 

O promotor do presente passatempo é a agência GLAM, Celebrity Management (“GLAM” ou 

“Promotora”), com sede na Rua Castilho 57, 3º Direito, 1250 - 068 Lisboa, NIF 506330826 

doravante designada como Promotora. O passatempo será partilhado no site Mãe Já Não Tenho 

Sopa e na página de Instagram @maejanaotenhosopa 

 

2. Âmbito do Passatempo  

O Passatempo irá decorrer em todo o território nacional, podendo nele participar todos os 

residentes em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e Açores.  

 

3. Duração do Passatempo  

O passatempo decorrerá das 12h00 do dia 6 de Janeiro de 2021, às 12h00 do dia 12 de Janeiro 

de 2021, inclusive. 

 

4. Requisitos de Participação  

a) Podem participar no Passatempo todas as pessoas singulares residentes em Portugal com idade 

igual ou superior a 18 anos. 

b) A participação no Passatempo e o acesso ao prémio estão vedados a todos aqueles que sejam 

sócios, administradores, funcionários, prestadores de serviços ou colaboradores da plataforma 

digital Mãe Já Não Tenho Sopa e das marcas patrocinadores do mesmo; 

c) A Promotora reserva-se o direito de a qualquer altura, solicitar elementos que permitam a 

verificação dos dados pessoais referidos na alínea a) e b); 

d) Ao participar no Passatempo o participante declara que aceita sem reservas as condições 

presentes do Regulamento e da Política de Privacidade descrita no ponto 10 do Regulamento. 

 

5. Prémio 

O prémio é constituído por uma montra final, com os prémios abaixo, a usufruir mensalmente, 

conforme indicado: 

Janeiro – 1 viagem aos Açores para 2 pessoas (só voos) 
Fevereiro – 1 jantar confecionado pela a Ana Guiomar para 4 pessoas 
Março – 1 jantar temático num restaurante peruano para 2 pessoas 
Abril – 1 tarde num spa num hotel de 4* para 2 pessoas 
Maio – 1 curso de fotografia online para mobile 
Junho – 1 curso de enologia 
Julho – 1 escapadinha de 1 noite num local insólito e original 
Agosto – 1 passeio de balão de ar quente  
Setembro – 1 jantar numa casa de fado para 2 pax  
Outubro – 1 pequeno-almoço num hotel de 4* para 2 pax 
Novembro – 1 fim de semana num hotel 5* do grupo Nau, para 2 pax 
Dezembro – 1 workshop de gastronomia saudável durante 3h by Bewell 
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6. Forma de Participação 

Entre o dia 6 e 12 de janeiro de 2021, as pessoas que queiram participar neste passatempo devem: 

– ir ao site Mãe Já Não Tenho Sopa ver a foto e ver a lista da montra final; 

– publicar no Instagram e Facebook uma foto de uma viagem que tenha feito. Na legenda deve 

colocar o palpite do valor da montra final com as hashtags #anaguiomar #montrafinal, e 

identificar as páginas @anaguiomar e @maejanaotenhosopa / Todos participantes têm de 

seguir as páginas da Ana Guiomar e Mãe Já Não tenho Sopa; 

– dia 13 Jan, às 21h00 – Ana Guiomar vai partilhar o grande vencedor no site Mãe Já Não 

Tenho Sopa 

 

Qualquer dúvida ou questão poderá ser submetida para o email info@glam.com.pt. 

Só serão aceites as participações que cumpram todos os requisitos deste regulamento.  

 

O vencedor será anunciado dia 13 de janeiro, no site Mãe Já Não Tenho Sopa e na página de 

Instagram @maejanaotenhosopa  

 

 

7. Atribuição do Prémio  

O vencedor será a pessoa que ficar mais perto do valor da montra final, sem o ultrapassar; 

O vencedor será contactado, assim que selecionado. Se este não responder num período de 48h, 

o prémio será atribuído ao 2º classificado. 

 

A Promotora não poderá, de qualquer forma, proceder a trocas ou substituições. O prémio não 

pode ser convertido em dinheiro. 

 

A Promotora não se responsabiliza pela impossibilidade da realização das atividades da montra 

final, por motivos que lhe sejam alheios.  

 

 

8. Condições de exclusão 

Qualquer incumprimento das condições constantes do Regulamento pode dar origem à exclusão 

do participante e à recusa da atribuição do prémio por parte da Promotora. Mais ainda, serão 

excluídas da participação no Passatempo, sem aviso prévio, todas as participações que estejam 

numa ou em várias das seguintes condições: 

- Participação com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos; 

- Suspeita de participação por parte do mesmo indivíduo, ainda que com dados de registo 

diferentes.  

- Utilização de linguagem imprópria e desadequada ao passatempo. 

 

A Promotora reserva-se o direito de excluir participantes por suspeita de alguma anomalia ou 

interferência conforme decorre das condições de exclusão. 
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Ocorrendo alguma das condições de exclusão aqui indicadas quanto ao vencedor do prémio, este 

perderá o direito ao prémio e o mesmo passará para o suplente seguinte, e assim sucessivamente, 

aos quais se aplicarão os mesmos termos definidos no ponto anterior. 

 

9. Outras condições  

A Promotora reserva-se o direito de terminar, alterar, antecipar o termo ou prolongar este 

Passatempo, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta ou algum facto externo, 

fora do controlo da organização, que afete o bom funcionamento do Passatempo.  

 

Qualquer decisão da Promotora neste âmbito será publicada no site Mãe Já Não Tenho Sopa. Os 

participantes concordam e aceitam cumprir os regulamentos impostos, sendo que a Promotora 

não terá qualquer responsabilidade no caso de existir algum incumprimento que não lhe seja 

imputável.  

 

A Promotora não será responsável por participações não recebidas, não reconhecidas ou 

atrasadas, as quais não serão tidas em conta para efeitos do Passatempo. Todas as formalidades 

constantes do presente regulamento são absolutamente determinantes para a atribuição do 

prémio nele previsto, pelo que a respetiva preterição ou incompletude implicará sempre a 

exclusão dos participantes. Os participantes autorizam a Promotora a divulgar nas redes sociais e 

nos media o seu nome, foto ou link, sem que isso lhe dê direito a qualquer compensação. Os casos 

omissos no presente regulamento, serão resolvidos pela Promotora. 

 

 

10. Política de Privacidade 

A Promotora, na qualidade de Responsável pelo Tratamento dos dados, garante a 

confidencialidade dos dados pessoais dos participantes. O fornecimento dos dados pessoais é 

necessário para poder participar nesta promoção, o que inclui a publicação no site e Instagram 

do nome e imagem do vencedor, bem como para assegurar a correta gestão e entrega dos 

prémios. O fundamento jurídico para o tratamento dos dados aqui em causa é a execução do 

passatempo disponível a 6 de janeiro no site Mãe Já Não Tenho Sopa.  

 

Se necessário, os dados recolhidos poderão ser transmitidos a prestadores de serviço 

responsáveis pela gestão do passatempo, os quais apenas estão autorizados a processá-los para 

este efeito. 

 

Para efeitos do anúncio do vencedor no site Mãe Já Não Tenho Sopa e na página de Instagram 

@maejanaotenhosopa, os seus dados irão ser comunicados a qualquer terceiro com acesso ao 

Instagram. Assim, o tratamento dos dados permitirá que terceiros situados fora do território do 

Espaço Económico Europeu possam conhecer os dados pessoais. 

 

Após atingir a finalidade para a qual foram recolhidos, os dados pessoais serão eliminados com 

exceção dos dados que devam ser mantidos por razões legais. Só serão consideradas 
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participações com dados corretos. Os dados recebidos são processados e tratados de acordo com 

o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e destinam-se ao tratamento desta 

promoção ficando garantido, nos termos da lei, quando aplicável, o direito de acesso, retificação, 

oposição, apagamento, limitação do tratamento e portabilidade. Ao fornecer os seus dados 

pessoais, o concorrente declara que os mesmos são verdadeiros. 

 

Para exercer os direitos referidos no parágrafo anterior deverá contactar a Promotora. 

 

Também tem o direito de, a qualquer momento, apresentar uma reclamação junto da Autoridade 

de controlo competente através do site www.cnpd.pt. 

 

6 de janeiro de 2021 

 

Este passatempo rege-se pela legislação vigente em Portugal. 

 

http://www.cnpd.pt/

