
Regulamento Quadras
1º - A empresa ILUSTREPÁGINA UNIPESSOAL LDA. leva a efeito um passatempo denominado “QUADRAS DE S. 
PEDRO”, destinado aos leitores do MAIS/Semanário e clientes do Pingo Doce da Póvoa de Varzim.
2º - Até 15 de junho, os concorrentes devem escrever uma quadra ou mais, que inclua o Pseudónimo que enten-
dam utilizar, e enviar a sua identificação, para que o Júri não conheça o autor da quadra. 
3º - É motivo obrigatório das quadras a alusão às festas e tradições relacionadas com o S. Pedro, da Póvoa de 
Varzim, aos seus usos e costumes.
4º - As quadras apresentadas terão de ser inéditas. As quadras que até à data da publicação tenham sito torna-
das públicas, através de órgãos de comunicação social, ou outro meio, não serão validadas.
5º - As quadras devem ser enviadas dentro de envelope fechado para: MAIS/Semanário, Rua Eng.º. Duarte Pacheco, 
5, 4490-631 Póvoa de Varzim ou através de email para geral@maissemanario.pt ou também colocadas no inte-
rior de uma tombola, no Hipermercado Pingo Doce, em Argivai, Póvoa de Varzim.
6º - O prazo limite para a receção será até ao dia 15 de junho, por mão própria ou com carinho dos CTT com datas 
anteriores à data limite, ou depositadas na própria tombola.
7º - As quadras apresentadas ao passatempo serão analisadas por um júri, nomeado pela gerência da ILUSTRE 
PÁGINA UNIPESSOAL LDA. Os membros do júri, no número de três elementos, serão compostos por 1 presidente 
e 2 secretários, não existindo recurso das suas deliberações. As pessoas que compõem o júri não poderão con-
correr, nem por si, nem interposta pessoa, nem poderão fornecer quadras dos possíveis concorrentes.
8º - Serão escolhidas e premiadas as 10 melhores quadras.
9º - As quadras premiadas serão publicadas na edição do MAIS/Semanário de 24 de junho e divulgado no site 
em www.maissemanario.pt 
10º - Através de contacto, os contemplados serão informados da data a partir da qual podem receber os seus prémios.
11º - A empresa ILUSTRE PÁGINA UNIPESSOAL LDA. será a entidade competente para julgar e decidir qualquer 
litígio no âmbito do presente concurso e regulamento.
12º - O Concurso conta com o apoio da União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai, e da Associa-
ção Cultural Póvoa Ontem e Hoje, entidades que vão também promover o concurso em todos os seus momentos. 

Prémios do HIPERMERCADO PINGO DOCE 
DA PÓVOA DE VARZIM em Argivai

Pingo Doce – Argivai – Póvoa de Varzim

1º Prémio: 150€ em cartão Pingo Doce + Troféu da Junta de Freguesia 
2º Prémio: 100€ em cartão Pingo Doce + Troféu da Junta de Freguesia  
3º Prémio: 50€ em cartão Pingo Doce + Troféu da Junta de Freguesia 
4º Prémio: 30€ em cartão Pingo Doce 
5º ao 8º Prémio: 25€ em cartão Pingo Doce 
9º e 10º Prémio: 10€ em cartão Pingo Doce


