
 

 

  

 

 

 

Passatempo Dia dos Namorados 2023 

  

 
  
  

  

  

 

 

 

 

O Dia dos Namorados, também conhecido por Dia de São Valentim, é uma data associada 

ao amor e ao romantismo com especial significado para os casais e namorados. Ciente 

deste facto, a AECV e a Câmara Municipal de Viana do Castelo decidiram organizar um 

passatempo que celebre a data, desafiando a vertente mais criativa e romântica dos 

participantes e, simultaneamente, promova os locais mais emblemáticos e românticos do 

Concelho. 

Esta iniciativa pretende evidenciar Viana do Castelo como cenário idílico para um passeio a 

dois; permitir diferentes olhares sobre Viana do Castelo; desafiar a criatividade, valorizar e 

divulgar o concelho de Viana do Castelo 

Neste passatempo, os casais devem tirar a sua fotografia enquadrada, se possível, com 

cenários românticos. Cada participante poderá participar com uma fotografia, tirada entre os 

dias  1 Fevereiro e 13 de Fevereiro de 2023. Podem, participar os dois elementos do casal, 

desde que assumam um perfil diferente no Instagram ou Facebook. 

As fotografias têm que ser publicadas no Instagram e Facebook de cada participante com 

identificação da foto (#namoradosemVianadoCastelo) e localização (Viana do Castelo). 

No Instagram, tem de ter o perfil público e no Facebook a partilha tem de ser pública. 
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As fotografias submetidas vão sendo partilhadas na página do Facebook da AEVC e da 

Câmara Municipal de Viana de Castelo, mas só contam os Gostos (Likes) que estão nas 

fotografias publicadas nas páginas pessoais dos participantes (Instagram e Facebook). 

O período de votação decorrerá durante esse período. Os/as cibernautas podem votar em 

todas as fotografias, colocando “LIKES”. 

As 3 (três) fotografias que obtiverem maior número de Gostos (Likes), até às 23h59 do dia 

13 de Fevereiro de 2023, serão as vencedoras. 

Os resultados serão divulgados na página do Instagram e Facebook da AEVC e da 

Câmara Municipal de Viana do Castelo e nos respetivos sites, no dia 14 de Fevereiro 

de 2023, às 12h00. 

Os prémios para as fotografias com mais Gostos (Likes) no Instagram ou Facebook será 

um Jantar Romântico, num restaurante, no concelho de Viana do Castelo. 

Os Prémios serão entregues, no dia 14 de Fevereiro, da parte de tarde, através de um 

voucher, o qual será usufruído na sexta – feira ou sábado seguintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ORÇAMENTO: 

 

»» PRÉMIOS – 240€ 

»» RAMO DE FLORES (para oferecer no dia da entrega do Prémio) – 15x 30=45€  

 »» FABEBOOK (Patrocínio) – 50€ 

 

 

MEIOS DE DIVULGAÇÃO PRÓPRIOS: 

 

»» FACEBOOK 

»» INSTAGRAM 

»» SITES 

»» OUTDOORS LED (Papanata //Continente // Areosa) 

»» IMPRENSA LOCAL 

 

 


