
 
 
 
 
 
 
 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO – PASSATEMPO “VIVA O AMOR” 

 

PROMOTORES 

O passatempo “Viva o Amor” é promovido pela Junta de Freguesia de Quarteira, com o NIF 

501 181 768, sede na Rua Vasco da Gama nº 85 R/C, 8125-256 Quarteira, em parceria com a 

Associação de Empresários Por Quarteira (AEPQ) e a Associação dos Empresários de Quarteira 

e Vilamoura (AEQV), respetivamente com os NIF 503 833 045 e 516 170 783 e sedes na Rua da 

Mónica nº 3, 8125-236 Quarteira e na Rua D. João V, Centro Comercial Miravila, loja 4, 8125-

207 Quarteira. 

 

DESCRIÇÃO  

O passatempo “Viva o Amor”, no âmbito do Dia dos Namorados, consiste em escrever uma 

frase/dedicatória que inclua as palavras QUARTEIRA, AZUL e AMOR, na publicação do Facebook 

destinada para o efeito. A frase com maior número de ‘gostos’ é premiada.  

 

MODO DE PARTICIPAÇÃO  

Todos os participantes deverão:  

- Ter idade igual ou superior a 18 anos, à data de início do passatempo. 

- Criar uma frase com as palavras Quarteira, Azul e Amor;  

- A frase deverá ser dirigida ao marido/mulher; namorado/a; companheiro/a; amigo/a; familiar; 

- A frase deverá ser comentada na publicação criada para o efeito; 

- Cada pessoa pode participar o número de vezes que desejar; 

- Cada comentário é válido para uma participação. 

 

DURAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

O passatempo termina às 23h59 de dia 12 de fevereiro de 2022. Todos os ‘gostos’ submetidos 

nos comentários, após esta data, não serão contabilizados.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

SELEÇÃO DOS VENCEDORES 

Serão selecionados os dois vencedores que obtiverem o maior número de ‘gostos’ e cumprirem 

os requisitos de participação.  

Em caso de empate, caberá à Entidade Promotora e às Associações intervenientes no 

passatempo, de atribuir um “gosto” a uma das frases a desempatar.  

 

DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES 

Os vencedores do passatempo serão anunciados na página de Facebook da Junta de Freguesia 

de Quarteira e contactados por mensagem privada, no dia 13 de fevereiro, para o perfil de 

Facebook com que participaram. 

 

PRÉMIO  

Os dois vencedores terão direito a um voucher, no valor de 80,00€ cada, para consumo nos 

restaurantes associados. A lista de estabelecimento aderentes será comunicada pelas 

Associações intervenientes no passatempo. Caberá ao vencedor, escolher o estabelecimento 

onde quer usufruir do voucher.  

O voucher é válido até ao dia 21 de fevereiro de 2022. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A participação no presente Passatempo implica a aceitação integral dos termos constantes nas 

normas de participação pelos participantes. 

A violação, pelos concorrentes, de qualquer uma das regras constantes nas presentes normas, 

bem como a omissão ou inexatidão dos elementos fornecidos implica, automaticamente, a 

anulação da atribuição do prémio.  

A Entidade Promotora reserva-se o direito de, em qualquer momento, terminar o passatempo 

ou alterar as condições do concurso, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou enganosa ou 

algum fator que afete o claro entendimento e/ou bom funcionamento do passatempo.  

O vencedor autoriza a Entidade Promotora a divulgar o seu nome e frase, no âmbito de ações 

de comunicação relacionadas com o presente passatempo, sem que por isso tenham direito a 

qualquer compensação. 

O participante que não cumprir com o estipulado nas presentes normas, não terá direito à 

atribuição do prémio previsto.  



 
 
 
 
 
 
 

 

Toda e qualquer atuação ilícita e ilegal para obter qualquer vantagem competitiva no decorrer 

deste passatempo, será considerada fraudulenta e comunicada às autoridades competentes, 

podendo ser objeto de ação judicial. 

A Entidade Promotora não se responsabiliza por quaisquer violações de direitos de autor e/ou 

outros atos ilícitos praticados pelos participantes no âmbito do passatempo. 

Alguma questão relativa às presentes normas de participação do passatempo, deverão ser 

remetidas via e-mail para geral@jf-quarteira.pt. 

mailto:geral@jf-quarteira.pt

