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Noivos de São Mateus
CASAR A FEIRAR É PARA ETERNIZAR.
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Informações e candidaturas em www.feirasaomateus.pt

Noivos de São Mateus
CASAR A FEIRAR É PARA ETERNIZAR.
Candidaturas até 15 de janeiro

A FEIRA OFERECE
Um casamento único
Um vestido de noiva de sonho
Uma boda inesquecível
A festa mais divertida de sempre
TudoWWW.FEIRASAOMATEUS.PT
em www.feirasaomateus.pt

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
Casar a feirar é para eternizar
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Noivos
de São Mateus

Os Noivos de São Mateus são uma iniciativa da
Viseu Marca criada para a edição de 2019 ou
2020 da Feira de São Mateus. O objetivo é criar
novos conteúdos de programação do certame
histórico de Viseu, procurando inovar, criar novos
laços com a comunidade e novas tradições.

WWW.FEIRASAOMATEUS.PT

ORGANIZAÇÃO
• A Viseu Marca promove e organiza, na Feira de São Mateus 2019
ou 2020, a primeira edição dos Noivos de São Mateus.
• A iniciativa visa oferecer, mediante condições presentes nestas normas de participação, uma festa de casamento singular e uma experiência única ao casal selecionado.
OBJETIVO
• O objetivo é eleger um casal cuja cerimónia de casamento aconteça na guardiã das feiras populares, em data e termos a combinar.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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A participação no concurso requer o conhecimento e aceitação das
seguintes Normas de Participação por parte dos participantes.
• Os casais interessados em concorrer para se apresentarem como
“Noivos de São Mateus” terão de submeter uma ficha de inscrição
devidamente preenchida, acompanhada de uma carta de motivação para o desafio e ainda uma fotografia do casal.
• A carta de motivação pode ser um texto, um vídeo ou outro recurso
criativo que o casal entenda oportuno para explicar as razões da
sua candidatura.
• A cerimónia civil ou religiosa terá lugar durante e na Feira de São
Mateus, em data a acordar entre a Viseu Marca e o casal selecionado.
• A ficha de inscrição e respetivas normas de participação estarão
disponíveis em www.feirasaomateus.pt e www.viseumarca.pt e deverão ser enviadas para feira@viseumarca.pt. Os documentos de
candidatura podem também ser entregues presencialmente, no secretariado da Viseu Marca, no pavilhão Multiusos.

WWW.FEIRASAOMATEUS.PT

• A validação da inscrição implica o conhecimento e aceitação por
parte dos concorrentes, da cedência e uso da sua imagem, para
efeitos de divulgação, por parte da Viseu Marca.
• Os noivos deverão estar em situação legal para contrair casamento.
• Os noivos deverão ser naturais do distrito de Viseu ou nele residir.
• A participação pressupõe a aceitação por parte dos noivos de entrevistas, filmagens e respetiva publicação nos vários canais de comunicação da Viseu Marca.
• Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através do contacto telefónico 232 422 018, ou através do e-mail feira@viseumarca.pt.
• As inscrições decorrem até ao dia 15 de janeiro de 2018.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
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• São admitidos a concurso as candidaturas que cumpram o estabelecido no ponto III do presente regulamento.
• A seleção do casal será levada a cabo por um júri composto por
elementos a indicar pela Viseu Marca, tendo por base a motivação
da candidatura e a história do casal, na sua relação com Viseu e a
Feira de São Mateus.
• Na fase de análise das candidaturas, o júri poderá solicitar entrevistas presenciais.
PRÉMIOS
• A Viseu Marca oferece uma viagem de Lua-de-mel ao casal vencedor com destino a acordar com o casal, até um plafond máximo a
definir com o patrocinador da iniciativa.
• A contratação da empresa de catering fica a cargo dos noivos, sen-
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do que a Viseu Marca oferece 50% do valor total, até um plafond
máximo de 3500€.
• O vestido de noiva é oferecido pela organização até um valor máximo de 1200€. O mesmo será produzido pelo designer de moda viseense Nuno Queirós (vencedor da categoria de “Vestidos de Noiva”
do concurso de “Vestidos de Chita” da Feira de São Mateus de 2018).
Não será imposto qualquer modelo ou desenho, pelo que a noiva
terá total liberdade para discutir e fazer a sua encomenda junto do
criador.
• A organização oferece o programa de música ao vivo para a festa
de casamento, em termos a acordar.
• A Viseu Marca oferece o ramo de flores da noiva, mediante plafond
a definir em conjunto.
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• A Viseu Marca fará contactos com agentes locais para ofertas adicionais aos noivos.
• A Viseu Marca disponibiliza um espaço adequado no recinto da
Feira de São Mateus para a realização da festa de casamento.
• A organização dá apoio na produção e logística da cerimónia, em
termos a definir.
DISPOSIÇÕES FINAIS
• Quaisquer informações ou dúvidas sobre a iniciativa poderão ser
solicitadas à Viseu Marca, através dos contactos 232 422 018 / 925
767 098 / geral@viseumarca.pt.
• Casos omissos e não expressamente regulados suscitados pela
aplicação destas normas serão resolvidos pela organização.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

Noivos
de São Mateus

NOIVA
NOME
LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA
CÓDIGO-POSTAL
TELEMÓVEL

E-MAIL

NOIVO
NOME
LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA
CÓDIGO-POSTAL
TELEMÓVEL

E-MAIL

Declaro ter conhecimento e aceitar as normas de participação
dos “Noivos de São Mateus”.
____/____/____

A NOIVA

O NOIVO

Os noivos deverão anexar, a esta ficha de inscrição, uma
fotografia do casal e uma carta de motivação (poderão
recorrer a formato vídeo ou outro da sua preferência).
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