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CONCURSO “QUADRAS DE S.VALENTIM” 

 

Procedimentos: 

 
 

 
INSCRIÇÃO 

 

1. Através do presente documento são estabelecidos os procedimentos a que deve obedecer o Concurso 

“Quadras de S. Valentim”, realizado pela Câmara Municipal de Paredes e a Associação de Empresas de 

Paredes. 

2. O presente concurso pretende celebrar a chegada do “Dia dos Namorados” e promover o comércio 

tradicional. 

3. São admitidas a Concurso todas as pessoas singulares, que residam no concelho de Paredes.  

4. A inscrição é gratuita e deve ser efetuada mediante preenchimento da FICHA DE INSCRIÇÃO que se 

encontra em anexo. 

5. Uma vez preenchida e assinada pelo/a participante, a ficha de inscrição deverá ser remetida ao Município 

de Paredes, através do email cultura@cm-paredes.pt.  

 

 

PERIODO DE INSCRIÇÃO  

 

1. O período de inscrição decorre de 1 de fevereiro de 2021 a 7 de fevereiro de 2021. 

 

 

QUADRAS 

 

1. O tema das Quadras deverá ser, obrigatoriamente, sobre o tema de “S. Valentim – Dia dos namorados” 

2. Cada participante poderá participar apenas uma vez. 

3. As quadras deverão ser enviadas para o email referido no ponto 5, do item Inscrição, até ao dia 7 de 

fevereiro do corrente ano. 

 

JÚRI 

 

1. A seleção dos vencedores será da responsabilidade dos visitantes da página de facebook do Município e 

da ASEP, que terão a oportunidade de votar, através de um “like”, na/s sua/s quadra/s favorita/s. 
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2. Em caso de igualdade de pontuação o desempate será realizado por um/a escritor/a do concelho de 

Paredes. 

 

PRÉMIOS 

 

1. O Município de Paredes atribuirá prémios em VALE, num total de 500€, distribuídos da seguinte forma: 

 

1º Prémio – 150€ 

2º Prémio – 125€ 

3º Prémio – 100€  

4º Prémio – 75€ 

5º Prémio – 50€ 

 

 

2. Os vales deverão ser descontados no comércio tradicional de Paredes, de 5 de abril de 2021 até 31 de 

julho de 2021. 

3. Cada vale terá de ser descontado num só estabelecimento/loja, não podendo o valor ser dividido em 

vários. 

4. O vale não pode ser convertido em dinheiro. 

5. Antes de descontar o vale deverá informar estes serviços, através do email acima mencionado, onde o 

pretende descontar, com a antecedência mínima de duas semanas. 

 

 

DELIBERAÇÃO DO JURI 

 

1. A votação decorrerá entre 8 de fevereiro de 2021, a partir das 21:00, e 12 de fevereiro de 2021, até às 

18:00, no facebook do Município de Paredes e da ASEP. 

2. Vencem os cinco primeiros que obtiverem um maior número de “Likes”, apurados pelo somatório de Likes 

obtidos nos dois facebooks anteriormente elencados. 

3. Será feito um Print Screen dos resultados obtidos por cada participante com a data e hora de 

encerramento das votações. 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

1. A divulgação dos resultados ocorrerá no facebook do Município e da ASEP, no dia 13 de fevereiro, pelas 

21:30.  

2. Os premiados serão contactados diretamente pelos serviços competentes. 
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CONCURSO 

QUADRAS DE S. VALENTIM 

 
NOME:______________________________________________________________________________________________ 

 

MORADA:__________________________________________________________________________________________  

 

CÓDIGO POSTAL:____________________/CONCELHO:________________________  
 

TELEFONE: __________________________ TELEMÓVEL:_________________________  

E-MAIL:______________________________________________________________________  

 

 
Proteção de Dados 

   Declaro que, para os efeitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P. E. 
e do Conselho de 27 de abril (RGPD), presto o meu consentimento informado, esclarecido e livre, para a recolha e 
tratamento dos meus dados pessoais recolhidos neste formulário, pelo Município de Paredes, responsável pelo 
tratamento dos mesmos.  
Fiquei esclarecido que:  
- o Município de Paredes poderá proceder ao tratamento dos meus dados pessoais, na medida do adequado, 
pertinente e limitado ao que for necessário para o concurso de “Quadras de S.Valentim”, bem como para o 
cumprimento das obrigações legais do mesmo emergentes, para o qual dou o meu consentimento. 
- os dados recolhidos não serão transmitidos para qualquer outra entidade, ficando os mesmos disponíveis na 
nossa base de dados, e serão ai conservados; 
- ao retirar o consentimento agora prestado, a licitude do tratamento anteriormente efetuado com base no 
mesmo, não será comprometido. 
 
 
Tendo tomado conhecimento do conteúdo das Normas de Participação do presente concurso, declaro aceitar 
todas as condições aí descritas.  
 
DATA     /       /2021 
 

O/A PARTICIPANTE:_______________________________________________________________________________ 
 

A PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃO: 

DATA DE RECEÇÃO:________________________________________________________________________________ 


