
REGULAMENTO DO PASSATEMPO ST. PATRICKS BROWEDDINGS 

1 - Entidade Promotora 

O Passatempo é promovido pela Pernod Ricard Portugal – Distribuição, S.A., com o número único 

de pessoa coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de 502 848 987, com 

sede no Centro Empresarial Quinta da Fonte, Rua dos Malhões, 2 e 2 A, Edifício D. Dinis, Piso 3, 

2770-071 Paço de Arcos e com o capital social de EUR 2.000.000,00€ (“Pernod Ricard Portugal” ou 

“Promotora”). 

2 – Duração do Passatempo 

O Passatempo é constituído por seis Desafios delimitados temporalmente, nos termos do artigo 4 

do presente Regulamento, tendo início no dia 9 de março de 2021 e encerrando às 23h59 do dia 

22 de abril de 2021. 

3 – Participantes 

3.1 O Passatempo destina-se a todos os indivíduos (pessoas singulares) residentes em Portugal 

Continental, maiores de 18 anos, que cumpram os requisitos especificados no presente 

Regulamento e que sejam seguidores da página oficial Jameson Portugal no Instagram em 

‘’www.instagram.com/jamesonportugal’’.  

3.2 Os interessados deverão participar em equipas de entre 2 a 5 pessoas, “bros” ou “sis”, 

coletivamente, “Participante”. Qualquer participação com um número diferente do estabelecido será 

desqualificada. 

3.3 A submissão da participação nos Desafios deverá ser feita por um dos elementos da equipa 

(“Bro”/“Sis”) que deverá, sempre que aplicável, ter todas as autorizações necessários dos demais 

elementos da equipa (nomeadamente, para a publicação de fotografias/imagem dos mesmos).  

3.4 O perfil de Instagram do Bro/Sis que submeteu a participação deverá ser público, de forma a 

permitir a avaliação das suas publicações pela Pernod Ricard Portugal. Caso não respeitem esta 

condição, a participação da equipa será desqualificada. 

3.5 Não serão atribuídos prémios a comerciantes ou funcionários da Promotora, de qualquer 

sociedade que participe na organização do Passatempo, de empresas que se encontrem em relação 

de domínio ou de grupo com aquelas, agentes ou qualquer outra pessoa ou empresa ligada 

profissionalmente ao Passatempo, nem aos seus cônjuges, ascendentes, descendentes ou irmãos. 

4 – O Passatempo e como participar 

4.1 O Passatempo é constituído por seis Desafios que se regem pelas seguintes regras: 

4.1.1 Desafio #1 “O pedido”: 

a) O desafio será publicado via feed no Instagram de Jameson, decorrendo entre 9 e 

15 de março de 2021; 

b) O Bro ou a Sis terá de comentar no post com um “tagar” o/os seus amigos 

(“bros”/“sises”) e fazer o pedido de “casamento” ao(s) seu(s) “bro(s)”/”sises”; 

c) Os utilizadores devem fazer “gosto” no comentário de que mais gostarem; 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fjamesonportugal&h=AT0a0M7PnF22a8OrdogwsFOElZyXx2fZFcTilIGUBLetnJRCxUDaK5iKuYlM2-qV4rz53DgB6rfRgPftW7pIdSmqK0ERtkoW8hjm3A0mgZRpasBO2-QyluSBsMxPwMh0D95XUzuEQdGAT2xg54aEJg


d) Apenas são contabilizadas participações e “gostos” até às 23h59 do dia 15 de março 

de 2021; 

e) O Participante com o comentário com mais “gostos” será selecionado como 

vencedor. 

f) Em caso de empate, caberá ao júri da Pernod Ricard Portugal selecionar, de entre as 

participações empatadas, a que entender como mais criativa. 

4.1.2 Desafio #2 “Tatuagem”: 

a) O desafio decorre entre 17 de março e 22 de março de 2021, devendo os elementos 

de cada equipa participante simular uma tatuagem com marcador, desenhando na 

pele a ilustração que fariam com o seu “bro”/ a sua “sis” e publicar no Instagram 

com tag ao(s) elemento(s) que faz(em) parte da sua equipa, tag à 

@jamesonportugal e com a hashtag #JamesonBroweddings; 

b) O Participante com a publicação mais criativa será selecionado pelo júri da Pernod 

Ricard Portugal como vencedor. 

4.1.3 Desafio #3 “Padrinhos”: 

a) O desafio decorre entre 24 de março e 29 de março de 2021, devendo os 

Participantes “tagar” o seu “bro”/a sua “sis” e, de seguida, escrever um pedido de 

apadrinhamento no qual têm de “tagar” o(s) padrinho(s) escolhido(s) (podem 

“tagar” até 5 amigos), no “post” do Desafio publicado na página de Instagram da 

Jameson Portugal; 

b) O Participante com a publicação mais criativa será selecionado pelo júri Pernod 

Ricard Portugal como vencedor. 

4.1.4 Desafio #4 “Memento”: 

a) O desafio decorre entre 31 de março e 5 de abril de 2021, devendo os Participantes 

publicar uma fotografia de um momento ou recordação com o seu “Bro”/“Sis”, 

“tagar” o(s) seu(s) amigo(s) que fazem parte da sua equipa, “tagar” a página 

@jamesonportugal e colocar a hashtag da campanha #JamesonBroweddings; 

b) O Participante com a publicação mais criativa será selecionado pelo júri Pernod 

Ricard Portugal como vencedor. 

4.1.5 Desafio #5 “Bouquet”: 

a) O desafio decorre entre 7 de abril e 12 de abril de 2021, devendo os Participantes 

“tagar” o(s) seu(s) “bro(s)”/ a(s) sua(s) “sis(ses)” e, de seguida, simular a escrita 

de um cartão de um ramo de flores, no “post” do Desafio publicado na página de 

Instagram da Jameson Portugal; 

b) O Participante com a publicação mais criativa será selecionado pelo júri Pernod 

Ricard Portugal como vencedor. 

4.1.6 Desafio #6 “Brocode”: 

a) O desafio decorre entre 14 de abril e 22 de abril de 2021 e será publicado num 

“post” de Instagram de Jameson Portugal com link para a Landing Page, onde vai 

estar disponível um formulário para a participação no desafio; 

b) Os Participantes deverão submeter os respetivos dados e uma frase “Brocode”, que 

consistirá no seu código de amizade, no formulário referido; 



c) O Participante com a publicação mais criativa será selecionado pelo júri Pernod 

Ricard Portugal como vencedor. 

4.2 Para efeitos da determinação das datas para participação nos desafios, será sempre 

considerado que cada dia tem início às 24h e termina às 23h59, pelo que apenas serão aceites as 

participações apesentadas nestes períodos. 

4.3 As participações que não cumpram o previsto nas alíneas anteriores serão desqualificadas. 

5 – Restrições de Conteúdo 

Não serão aceites participações que, na opinião exclusiva da Promotora, violem qualquer 

uma das seguintes restrições: 

a) Participações que apresentem fotografias das quais constem ou sejam “tagados” 

menores de 18 anos; 

b) Participações que sejam sexualmente explícitas ou sugestivas (por exemplo, nudez ou 

pornografia); 

c) Participações que promovam qualquer atividade que possa parecer insegura ou 

perigosa; 

d) Participações que apresentem, defendam, sugiram, tolerem, ou tratem de uma forma 

humorística, o consumo excessivo e irresponsável de álcool, por menores de idade 

ou irresponsável de álcool; 

e) Participações que apresentem conteúdos violentos, depreciativos, profanos, vulgares, 

impróprios, racistas, ou cruéis, incluindo mas não limitado a, palavras ou símbolos 

que possam ser considerados ofensivos para indivíduos de qualquer raça, etnia, 

religião, orientação sexual ou grupo socioeconómico; 

f) Participações que apresentem a Promotora ou as marcas ou produtos da Promotora 

de qualquer modo que possa dar origem a desprezo, escândalo, descrédito ou ridículo 

públicos ou que difamem, deturpem ou contenham observações depreciativas sobre 

a Promotora ou outras pessoas ou empresas; 

g) Participações que transmitam mensagens ou imagens inconsistentes com as imagens 

positivas e/ou a benevolência associadas à Promotora. 

6 – Apuramento dos vencedores 

6.1 Os Participantes vencedores de cada Desafio deste Passatempo serão apurados da seguinte 

forma: 

6.1.1 No caso do Desafio #1 “O pedido”, será selecionado o comentário com mais “gostos” 

publicado durante o período do Desafio.  

Em caso de empate, caberá ao júri da Pernod Ricard Portugal selecionar, de entre as 

participações empatadas, a que entender como mais criativa. 

6.1.2 No caso dos Desafios # 2 “Tatuagem”, #3 “Padrinhos”, #4 “Memento”, #5 “Bouquet” e 

#6 “Brocode”, o júri da Pernod Ricard Portugal selecionará a participação mais criativa, 

submetida durante o período de cada Desafio.  

7 – Comunicação dos vencedores 



7.1 Os Participantes vencedores de cada Desafio serão anunciados através da página de Instagram 

Jameson Portugal e, no caso do Desafio #6 “Brocode”, serão notificados via email da seguinte 

forma: 

7.1.1 Desafio #1 “O pedido”: o vencedor será anunciado no dia 16 de março de 2021; 

7.1.2 Desafio #2 “Tatuagem”: o vencedor será anunciado no dia 23 de março de 2021; 

7.1.3 Desafio #3 ”Padrinhos”: o vencedor será anunciado no dia 30 de março de 2021; 

7.1.4 Desafio #4 ”Memento”: o vencedor será anunciado no dia 6 de abril de 2021; 

7.1.5 Desafio #5 ”Bouquet”: o vencedor será anunciado no dia 13 de abril de 2021; 

7.1.6 Desafio #6 ”Brocode”: o vencedor será anunciado no dia 30 de abril de 2021. 

7.2 O Bro ou Sis dos Participantes vencedores deverá indicar os dados pessoais dos elementos da 

equipa (nome, contacto, morada) através de mensagem privada no Instagram da Jameson 

Portugal. 

7.3 Os vencedores terão até 15 dias para facultarem os seus dados pessoais nos termos do 

número anterior sob pena de serem desqualificados do Passatempo. Neste caso, o seu prémio será 

atribuído ao Participante que, de acordo com as regras de participação, passar a constar da lista de 

premiados, respeitando o procedimento até o prémio ser atribuído ou se esgotar a lista dos 

participantes. 

8 –Prémios 

8.1 Sem prejuízo do previsto no ponto seguinte, os vencedores dos Desafios #1 a #6 serão 

premiados com um enxoval Jameson por cada elemento da equipa – “bro(s)” ou 

“sis(es)” (composto por 6 garrafas Jameson Original, 2 garrafas Jameson Black Barrel, 1 conjunto 

de copos Tumbler, 1 hoodie, 1 flask, 1 cooler de água, 1 par de meias, 1 chapéu, 1 kit de 

bartender - que inclui 1 jigger, 1 strainer, 1 shaker, 1 colher e 1 muddler -, 1 t-shirt, 1 baralho de 

cartas), nas condições previstas no ponto 9.1., abaixo. 

8.2. O Participante vencedor do Desafio #2 “Tatuagem” receberá ainda uma tatuagem à sua 

escolha para cada elemento da sua equipa (contanto que se enquadre nos limites do orçamento 

definido entre a Promotora do passatempo e o estúdio, os quais serão comunicados ao vencedor) 

no estúdio El Diablo, localizado no Largo Rafael Bordalo Pinheiro, 30A, 1200-369 Lisboa. 

8.3 Os vencedores dos Desafios #1 a #5 serão, ainda, convidados pela Pernod Ricard Portugal 

para oficializar a sua amizade com o(s) seu(s) “bro(s)” ou “sis(es)” numa cerimónia com data, local 

e formato a confirmar - evento de St. Patrick’s Broweddings.  

9 - Entrega dos prémios 

9.1 O enxoval Jameson será enviado por correio, para a morada indicada por cada Participante 

vencedor, no prazo de 90 dias após a comunicação das moradas de envio pelo Participante 

vencedor. 

9.2 O Participante vencedor do prémio tatuagem será contactado no prazo de 10 dias após terem 

sido facultados os dados nos termos do ponto 7.3, acima, com dados sobre o orçamento definido, 

bem como informação necessária para agilizar a marcação da tatuagem no estúdio.  

9.3 Caso algum dos elementos da equipa do Participante vencedor do prémio tatuagem não 

pretendam/possam – por qualquer motivo e em definitivo – realizar a tatuagem – o prémio ficará 



reduzido aos elementos da equipa Participante vencedora que a pretendam realizar, sem que haja 

lugar a qualquer compensação. 

9.4 A Pernod Ricard Portugal não se responsabiliza por perdas, danos, roubos, atrasos ou qualquer 

outra circunstância imputável a terceiros que possam afetar a entrega do prémio. 

9.5 A Pernod Ricard Portugal não poderá ser responsabilizada por quaisquer incidentes que 

ocorram após a atribuição dos prémios aos participantes. 

9.6 Os prémios não podem ser trocados por dinheiro. 

10 –Privacidade e tratamento de dados pessoais 

10.1 O fornecimento de dados pessoais é obrigatório para atribuição dos prémios. 

10.2 Os elementos que integram cada equipa participante autorizam que os dados facultados 

sejam recolhidos e tratados pela Pernod Ricard Portugal para efeitos de contacto e atribuição de 

prémio aos Participantes vencedores. 

10.3 A Pernod Ricard Portugal garante a confidencialidade e segurança dos dados pessoais dos 

participantes, tratando os dados de acordo com a Política de Privacidade em vigor. 

11 – Disposições várias 

11.1 A simples participação no Passatempo será tida, para todos os efeitos, como aceitação 

expressa, integral e sem reservas, dos termos e condições do presente Regulamento. 

11.2 Os Participantes que não cumprirem o estipulado no presente Regulamento do Passatempo, 

não terão direito à atribuição dos prémios previstos. 

11.3 Constitui condição para a participação na cerimónia a realizar nos termos descritos no ponto 

8.3, que os elementos das equipas dos Participantes vencedores deem permissão para que todos 

os conteúdos produzidos em que apareçam sejam apresentados em todos os canais de média/

redes sociais controlados pela Promotora.  

11.4 A Pernod Ricard Portugal reserva-se o direito de não aceitar as participações que não 

respeitem as normas do presente Regulamento, bem como de desclassificar os participantes, 

sempre que verifique qualquer violação do presente Regulamento ou qualquer indício de 

participação fraudulenta. 

11.5 A Pernod Ricard Portugal não se responsabiliza por situações a que é alheia, designadamente 

por mau funcionamento da plataforma Instagram. 

11.6 Em caso de erro, mal-entendido ou conflito acerca do funcionamento de quaisquer aspetos do 

presente Passatempo, bem como com respeito à atuação dos participantes, a decisão tomada pela 

Pernod Ricard Portugal considerar-se-á concludente e definitiva. 

11.7 Se houver suspeitas de fraude, os participantes serão eliminados do Passatempo sem aviso 

prévio. 

11.8 A Pernod Ricard Portugal reserva-se no direito de tomar as decisões necessárias para o 

decurso normal deste Passatempo, sendo estas expressamente aceites por cada um dos 

Participantes. 

11.9 Caberá à Pernod Ricard Portugal decidir sobre qualquer situação omissa neste Regulamento, 

devendo divulgar a decisão adotada na página de Instagram de Jameson Portugal, na área do 

regulamento do Passatempo. 

https://www.jamesonwhiskey.com/pt-PT/privacy-policy


11.10 A Pernod Ricard Portugal reserva-se o direito de suspender, em qualquer altura, temporária 

ou definitivamente o presente Passatempo, bem como o direito de introduzir quaisquer alterações 

ao presente Regulamento, que considere justificadas ou necessárias, assumindo a obrigação de 

divulgar convenientemente as alterações no site dedicado ao presente Passatempo. 

10.11 Qualquer cancelamento nos termos do número anterior não conferirá aos Participantes o 

direito a qualquer indemnização ou compensação por parte da Promotora ou de qualquer parceiro 

associado a este Passatempo. 

11.12 Caso qualquer dos vencedores decida, após a atribuição do respetivo prémio, renunciar ao 

mesmo, o correspondente prémio será atribuído a outro Participante, selecionado pela Pernod 

Ricard Portugal. 

11.13 Para o esclarecimento de qualquer dúvida relativamente ao desenvolvimento e execução do 

Passatempo, a Pernod Ricard Portugal disponibiliza aos participantes o endereço de e-mail 

welcome.pt@pernod-ricard.com e a possibilidade de ser contactada via mensagem privada através 

do Instagram de Jameson Portugal. 

Lisboa, 8 de março de 2021


