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REGULAMENTO 
PASSATEMPO CASAMENTO DE SONHO 2022 
 

GERAL  

O Diário de Notícias Madeira deixou-se contagiar pelo amor e desde 2014 tem dado aos casais mais 
apaixonados a possibilidade de viver um dia marcante e mágico, através da iniciativa “Casamento de 
Sonho”. 

Em formato passatempo, o “Casamento de Sonho” acontece anualmente e conta com o apoio 
imprescindível de várias marcas de renome – patrocinadoras desta iniciativa – que através dos seus 
produtos e conhecimento nesta área de celebrações, tornam real o sonho de casar.  

De inscrição gratuita, através da partilha das suas histórias – sejam elas românticas, cómicas ou curiosas, 
os casais concorrem à sua sorte, a uma votação pública. Neste que poderá ser o princípio de uma grande 
aventura. A vida é melhor quando partilhada. Acreditamos, que o seu sonho poderá tornar-se realidade! 

 

PRÉMIOS  

Com o intuito de estar mais perto das pessoas e das suas concretizações pessoais, o DIÁRIO e os seus 
parceiros têm garantido o sucesso e a continuidade desta iniciativa, oferecendo a três casais, diferentes 
produtos. Todos juntos, impulsionam e aproximam estes casais do seu sonho, num marco tão especial 
como este que é o do casamento. 

1. O Diário de Notícias da Madeira promove o passatempo “Casamento de Sonho 2022”, oferecendo aos 
casais selecionados - 1º, 2º e 3º classificados - os seguintes prémios: 
 
 1º Classificado 

 1) Vestido de noiva e fato de noivo – Patrocínio Núpcias by Michelle 
 2) Cabaz de flores e decorações – Patrocínio CS Flowers 
 3) 25% desconto alianças de casamento – Patrocínio Joalharia São Pedro 
 4) Animação Dj, som, luz e fogo de artifício – Patrocínio X Events Madeira 
 5) Bolo de casamento – Patrocínio O Cantinho do João 
 6) Serviço Wedding Planner – Patrocínio Cloud 9 Events Madeira 
 7) Convites de casamento – Patrocínio Manica-Soluções Digitais 
 8) Cabeleireiro, maquilhagem e manicure, para a noiva – Patrocínio Micashairstyle 
 9) Transporte clássico em ROLLS ROYCE – Patrocínio Madeira Garage 
 10) Barbeiro, produtos e serviços, para o noivo – Patrocínio Old Skull Barber Shop 
 11) Caixa de envelopes e cabides dos noivos – Patrocínio Miminhos Rita Catita 
 12) Noite de núpcias em suite – Patrocínio Meliã Madeira Mare 
 13) Animação infantil, pinturas faciais, mini insufláveis e máquina de doces – Patrocínio  
       Saltos e Trambolhões 
 14) Lembranças, garrafas miniatura – Patrocínio Blandy´s Madeira  
 15) Viagem a dois – Patrocínio Blandy Travel 
 16) Tratamentos ou depilação – Patrocínio Adriana Laser 
 17) Reportagem fotográfica casamento – Patrocínio Art Photography Madeira 
 18) Voucher para espetáculos DIÁRIO – Patrocínio Diário de Notícias Madeira 
 
 2º Classificado  

 1) Vestidos para as mães dos noivos – Patrocínio Núpcias by Michelle 
 2) 20% desconto flores, produtos e serviços – Patrocínio CS Flowers 
 3) 20% desconto alianças de casamento – Patrocínio Joalharia São Pedro 
 4) Animação Dj, som, luz e fogo de artifício – Patrocínio X Events Madeira 
 5) Jantar para dois – Patrocínio Design Centre Nini Andrade Silva  
 6) Bolo despedida solteiro – Patrocínio O Cantinho do João 



Página 2 de 11 

 

 7) Serviço Wedding Planner – Patrocínio Cloud 9 Events Madeira 
 8) Cabeleireiro, maquilhagem e manicure, para a noiva – Patrocínio Micashairstyle 
 9) Aluguer Mercedes 250 SE ou Daimler/Jaguar 4.2– Patrocínio Madeira Garage 
 10) Barbeiro, produtos e serviços, para o noivo – Patrocínio Old Skull Barber Shop 
 11) Livro de honra personalizado – Patrocínio Miminhos Rita Catita 
 12) Animação infantil, pinturas faciais, mini insufláveis e máquina de doces – Patrocínio  
       Saltos e Trambolhões 
 13) 25% desconto garrafas miniatura – Patrocínio Blandy´s Madeira 
 14) Tratamentos ou depilação – Patrocínio Adriana Laser 
 15) Reportagem de namoro e 35% desconto serviços – Patrocínio Art Photography Madeira 
 16) Voucher para espetáculos DIÁRIO – Patrocínio Diário de Notícias Madeira  
 
 3º Classificado  

 1) Vestidos para as madrinhas – Patrocínio Núpcias by Michelle 
 2) 10% desconto flores, produtos e serviços – Patrocínio CS Flowers 
 3) 15% desconto alianças de casamento – Patrocínio Joalharia São Pedro 
 4) Animação Dj, som, luz e fogo de artifício – Patrocínio X Events Madeira 
 5) Jantar para dois – Patrocínio Design Centre Nini Andrade Silva 
 6) 20% desconto bolo cerimónia – Patrocínio O Cantinho do João 
 7) Serviço Wedding Planner – Patrocínio Cloud 9 Events Madeira 
 8) Cabeleireiro, maquilhagem e manicure, para a noiva – Patrocínio Micashairstyle 
 9) Aluguer Mercedes 250 SE ou Daimler/Jaguar 4.2– Patrocínio Madeira Garage 
 10) Barbeiro, produtos e serviços, para o noivo – Patrocínio Old Skull Barber Shop 
 11) T-shirts despedida de solteiro – Patrocínio Vários Print 
 12) Agenda da noiva – Patrocínio Miminhos Rita Catita 
 13) Animação infantil e pinturas faciais – Patrocínio Saltos e Trambolhões  
 14) 20% desconto garrafas Blandy´s Bual, 10 anos, 3L – Patrocínio Blandy´s Madeira  
 15) Tratamentos ou depilação – Patrocínio Adriana Laser 
 16) Voucher para espetáculos DIÁRIO – Patrocínio Diário de Notícias Madeira  
 
1.1. As listas de prémios e as marcas aqui apresentadas poderão sofrer alterações sem aviso prévio. À 
organização reserva-se a obrigatoriedade de atualizar a oferta nas publicidades referentes ao 
passatempo. 
 
1.2. Os prémios que compõem cada categoria de vencedores, têm valores estimados entre os 6.000€ para 
o 1º classificado e 1.600€ para o 3º classificado. Ao 2º classificado um valor de 2.300€. Valores estimados, 
meramente exemplificativos, mediante ofertas disponibilizadas. Valores não convertíveis em dinheiro. 
 

2. Detalhe dos prémios:  
2.1. Com o patrocínio de: Núpcias By Michelle 
 1º classificado – Vestido para a noiva e fato para o noivo, no valor de 1.500€ 
 2º classificado – Voucher de 400€, para os vestidos das mães dos noivos  
 3º classificado – Voucher de 300€, para os vestidos das madrinhas  
 
Condições: Oferta para o 1º classificado, num limite máximo de 1.500€. Para utilizar 1.000€ no vestido de 
noiva e 500€ no fato de noivo. A troca do prémio obriga à aquisição de acessórios de noiva e de noivo na 
loja, num valor mínimo de 400€. 
 
Ao 2º classificado a oferta de um voucher de 400€ para a compra dos vestidos das mães (da noiva e do 
noivo). No caso da aquisição de apenas 1 vestido, a oferta em voucher será de até 200€. A troca do prémio 
obriga à aquisição de acessórios na loja, num valor mínimo de 50€. 
 
Para o 3º classificado, um voucher oferta no valor de 300€, a utilizar na compra dos vestidos para as 
madrinhas. Campanha válida para compra de vestidos para 1 ou 2 madrinhas. No caso da aquisição de 
apenas 1 vestido, a oferta em voucher será de até 150€. A troca do prémio obriga à aquisição de acessórios 
na loja, num valor mínimo de 30€. 
 
Vouchers não convertíveis em dinheiro. 
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2.2. Com o patrocínio de: CS Flowers  
 1º classificado – Cabaz de flores e decorações, no valor de 500€ 
 2º classificado – 20% desconto no orçamento total em loja, produtos e/ou serviços 
 3º classificado – 10% desconto no orçamento total em loja, produtos e/ou serviços 
 
Condições: Oferta para o 1º classificado, no valor máximo de 500€. O valor reflete em serviços, aluguer de 
material decorativo e/ou em flores. O plafond apenas pode ser utilizado para decoração de 1 dos locais de 
festa, no copo de água OU na decoração da igreja/capela. A troca do prémio em loja, obriga à aquisição 
do bouquet de noiva, com um valor mínimo de 50€. 

Para o 2º classificado, oferta de voucher com 20% de desconto no orçamento total de produtos e/ou 
serviços adquiridos em loja. Ao 3º classificado, a oferta de um voucher com 10% de desconto no orçamento 
total de produtos e/ou serviços adquiridos em loja. 
 
Ofertas para os 2º e 3º classificados, apenas disponíveis para orçamentos de valor igual ou superior a 
250€, em aquisições em época baixa, mediante agendamento prévio. 
 
Ofertas não acumulam com outras promoções em vigor. 
 
 
2.3. Com o patrocínio de: Joalharia de São Pedro  
 1º classificado – 25% desconto em alianças de casamento  
 2º classificado – 20% desconto em alianças de casamento 
 3º classificado – 15% desconto em alianças de casamento 

Condições: Oferta ao 1º classificado de um voucher com 25% de desconto a usufruir na compra de alianças 
de casamento. Ao 2º classificado, a oferta de um voucher com 20% de desconto a usufruir na compra das 
alianças de casamento. Para o 3º classificado, oferta de um voucher com 15% de desconto a usufruir na 
compra de alianças de casamento. Descontos não acumuláveis com outras campanhas em vigor.  
 
 
2.4. Com o patrocínio de: X Events Madeira   
 1º classificado – Voucher de 300€, em serviços de Dj, som, luz Deluxe e fogo de artifício 
 2º classificado – Voucher de 150€, em serviços de Dj, som, luz Deluxe e fogo de artifício 
 3º classificado – Voucher de 100€, em serviços de Dj, som, luz Deluxe e fogo de artifício 
 
Condições: Oferta ao 1º classificado de um voucher no valor de 300€, ao 2º classificado, a oferta de um 
voucher de 150€. Para o 3º classificado, a oferta de um voucher no valor de 100€. Todas as ofertas são 
válidas para contratação de serviço de DJ, som, luz Deluxe e fogo de artifício. Vouchers não convertíveis 
em dinheiro. 
 
 
2.5. Com o patrocínio de: Design Centre Nini Andrade Silva   
 2º classificado – Jantar para dois  
 3º classificado – Jantar para dois 
  
Condições: Oferta ao 2º e 3º classificados de um jantar para duas pessoas, com menu completo (composto 
por três pratos) e bebidas incluídas à escolha do patrocinador. Pedidos extra menu e alterações à oferta 
devem ser assegurados pelos vencedores diretamente com o patrocinador. Obriga ao agendamento prévio 
com pelo menos 1 dia de antecedência, mediante disponibilidade do prestador de serviço.   
 
 
2.6. Com o patrocínio de: O Cantinho do João   
 1º classificado – Bolo de casamento, para 100 pessoas  
 2º classificado – Bolo para despedida de solteiro, noivos  
 3º classificado – 20% desconto num bolo de cerimónia 
  
Condições: Oferta ao 1º classificado de um bolo de cerimónia com cobertura em creme, para até 100 
pessoas, no valor de até 300€. Ao 2º classificado, oferta de 1 bolo para a celebração de despedida de 
solteiro, com cobertura em creme, para até 30 pessoas, no valor de 90€. Para o 3º classificado, oferta de 
voucher com 20% de desconto para aquisição do bolo de cerimónia.  
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Exclusivo para tipos de bolo e estruturas disponíveis no catálogo do patrocinador. Formato, características 
e sabores a definir entre o vencedor e o patrocinador. Pedidos extra devem ser assegurados pelo vencedor, 
diretamente com o patrocinador. 
 
A troca dos prémios obriga ao agendamento com pelo menos 3 meses de antecedência à data das 
celebrações. Mediante disponibilidade do patrocinador. 
 
O valor de transporte do bolo, para qualquer prémio, deve ser assegurado pelo vencedor. 
 
 
2.7. Com o patrocínio de: Cloud 9 Events Madeira 
 1º classificado – Serviço Wedding Planner, acompanhamento no dia, até ao corte do bolo 
 2º classificado – Serviço Wedding Planner, acompanhamento no dia, até ao corte do bolo 
 3º classificado – Serviço Wedding Planner, acompanhamento no dia, até ao corte do bolo 
  
Condições: Oferta aos 1º, 2º e 3º classificados de Serviço Wedding Planner com acompanhamento no dia 
do casamento, até o corte do bolo, para utilizar em serviços de 2022. Serviço no valor total de até 500€, 
serviços extra terão de ser assegurados pelo vencedor, diretamente com o patrocinador.   
 
Válido para apoio entre entidades patrocinadoras do “Casamento de Sonho 2022” e outros que não sejam 
concorrentes diretos.  
 
Obriga ao agendamento prévio, com pelo menos 3 meses de antecedência. Mediante disponibilidade do 
prestador do serviço. 
 
 
2.8. Com o patrocínio de: Manica - Soluções Digitais 
 1º classificado – Produção e impressão de 100 convites  
 
Condições: Oferta ao 1º classificado da produção do convite e impressão de 100 unidades de convites de 
casamento, num  modelo a ser definido pelo vencedor diretamente com o patrocinador. Outras impressões 
não estão incluídas nesta oferta. Reserva deve ser feita com pelo menos 3 meses de antecedência à data 
da cerimónia. 
 
 
2.9. Com o patrocínio de: Micas Hair Style 
 1º classificado – Cabeleireiro, maquilhagem e manicure  
 2º classificado – Voucher de 50€, para cabeleireiro, maquilhagem e manicure  
 3º classificado – Voucher de 25€, para cabeleireiro, maquilhagem e manicure 
  
Condições: Oferta para o 1º classificado de todo o serviço de cabeleireiro, maquilhagem e manicure no 
estabelecimento. Para o 2º classificado, oferta de um voucher no valor de 50€ a utilizar em qualquer um 
dos serviços de: cabeleireiro, maquilhagem e manicure à escolha. Ao 3º classificado, a oferta de um 
voucher de 25€, a utilizar num dos três serviços de cabeleireiro, maquilhagem ou manicure. 
 
A troca dos prémios dos 2º e 3º classificados, obrigam ao agendamento de um outro serviço - diferente 
do utilizado através do voucher - para usufruir no estabelecimento. Oferta válida apenas para as noivas. 
Valores não convertíveis em dinheiro. 
 
 
2.10. Com o patrocínio de: Madeira Garage 
 1º classificado – Transporte dos noivos, num trajeto à escolha  
 2º classificado – Voucher 150€ para aluguer de viatura 
 3º classificado – Voucher 90€ para aluguer de viatura 
  
Condições: Oferta ao 1º classificado do transporte da noiva e/ou dos noivos, num trajeto à escolha com 
motorista incluído, num tour com duração máxima de 4 horas. Oferta no valor de 350€, para utilização do 
carro Rolls Royce, descapotável ou normal. Requer agendamento prévio e disponibilidade do parceiro. 
Serviços de contratação extra à responsabilidade do casal, a acertar diretamente com o patrocinador. 
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Para o 2º classificado, oferta de um voucher de 150€, para utilizar no aluguer das viaturas Mercedes 250 
SE azul ou Daimler/ Jaguar 4.2 cinza. Aluguer para o dia do casamento. Requer agendamento prévio de 
pelo menos 3 meses de antecedência e disponibilidade do parceiro. Valores não convertíveis em dinheiro.  
 
Oferta ao 3º classificado de um voucher no valor de 90€, para utilizar no aluguer das viaturas Mercedes 
250 SE azul ou Daimler/ Jaguar 4.2 cinza. Aluguer para o dia do casamento. Requer agendamento prévio 
de pelo menos 3 meses de antecedência e disponibilidade do parceiro. Valores não convertíveis em 
dinheiro. 
 
 
2.11. Com o patrocínio de: Old Skull Barber Shop 
 1º classificado – Barbeiro, produtos e serviços, para o noivo 
 2º classificado – Voucher de 30€, para produtos e/ou serviços 
 3º classificado – Voucher de 20€, para produtos e/ou serviços 
 
Condições: Oferta ao 1º classificado de um voucher no valor de 40€ para troca em produtos e/ou em 
serviços disponíveis no estabelecimento. Para o 2º classificado, oferta de voucher no valor de 30€, a utilizar 
num dos serviços à escolha ou na aquisição de qualquer produto, a adquirir no estabelecimento. Ao 3º 
classificado, a oferta de um voucher de 20€, a utilizar em produtos e/ou serviços à escolha no 
estabelecimento. 
 
Ofertas válidas apenas para os noivos. Vouchers não convertíveis em dinheiro. Marcações necessitam de 
agendamento prévio, mediante disponibilidade do patrocinador.  
 
 
2.12. Com o patrocínio de: Vários Print 
 3º classificado – T-shirts para despedida de solteiro  
  
Condições: Oferta ao 3º classificado de 20 t-shirts, com impressão a 1 cor na frente, para a despedida de 
solteiro da noiva, do noivo ou de ambos. Cores e atribuição de tamanhos, mediante disponibilidade do 
parceiro. Reserva deve ser feita com pelo menos 3 meses de antecedência à data da festa. 
 
 
2.13. Com o patrocínio de: Miminhos Rita Catita 
 1º classificado – Caixa de envelopes e cabides dos noivos  
 2º classificado – Livro de honra personalizado 
 3º classificado – Agenda da noiva   
 
Condições: Oferta ao 1º classificado de uma caixa de envelopes em madeira e dos cabides para os noivos 
(cabide de noiva e cabide de noivo) em madeira. Ao 2º classificado, a oferta de um livro de honra 
personalizado, em cartão ou em madeira. Para o 3º classificado a oferta de uma agenda para a noiva. 
 
Os artigos podem ser trocados por outros de igual valor, a acertar diretamente entre o vencedor e o 
patrocinador. Prazo mínimo para execução dos produtos de 15 dias + o tempo de transporte. Impressões 
a quente não estão incluídas na oferta. 
 
Portes de envio para a Ilha da Madeira, incluídos. Valores extra devem ser assegurados pelo vencedor 
diretamente com o patrocinador.  
 
 
2.14. Com o patrocínio de: Meliã Madeira Mare 
 1º classificado – Noite de núpcias em suite, com pequeno-almoço incluído  
  
Condições: Oferta ao 1º classificado da noite de núpcias, estadia de uma noite em suite para duas pessoas. 
Oferta a usufruir no hotel Meliã Madeira Mare. Necessita de agendamento prévio e disponibilidade do 
parceiro.  
 
 
2.15. Com o patrocínio de: Saltos e Trambolhões 
 1º classificado – Animação infantil, pinturas, aluguer mini insufláveis e máquina de doces   
 2º classificado – Voucher 150€, para serviços e/ou produtos 
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 3º classificado – Voucher 90€, para animação infantil e pinturas faciais 
  
Condições: Oferta ao 1º classificado de um voucher no valor de 220€ para utilização em serviços de 
animação para crianças, pinturas faciais, aluguer de mini insuflável OU piscina de bolas e, aluguer de 
máquina de pipocas OU algodão doce. 
 
Ao 2º classificado, oferta de um voucher de 150€, para utilização em serviços de animação para crianças, 
pinturas faciais e aluguer de máquina de pipocas OU algodão doce. 
 
Para o 3º classificado, oferta de um voucher de 90€, para utilização em serviços de animação para crianças 
e pinturas faciais. 
 
Valores e serviços extra devem ser assegurados pelo vencedor diretamente com o patrocinador. Ofertas 
não convertíveis em dinheiro. Os custos de transporte devem ser da responsabilidade do vencedor. Obriga 
ao agendamento prévio, com pelo menos 3 meses de antecedência à data do serviço. Artigos disponíveis 
mediante disponibilidade do patrocinador.  
 
 
2.16. Com o patrocínio de: Blandy´s Madeira 
 1º classificado – 100 garrafas miniatura, para lembranças  
 2º classificado - 25% de desconto em garrafas miniatura 
 3º classificado - 20% de desconto em garrafas Blandy´s Bual, de 10 anos 3L 
 
Condições: Oferta ao 1º classificado de 100 garrafas miniatura para lembranças, com uma bebida 
alcoólica a definir em conjunto com o patrocinador. Ao 2º classificado, oferta de um voucher com 25% de 
desconto em garrafas miniatura, numa bebida alcoólica a definir em conjunto com o patrocinador. Para 
o 3º classificado, oferta de um voucher de 20% de desconto na aquisição de garrafas Blandy´s Blual, de 10 
anos, 3L, para servir com a sobremesa. Valores extra devem ser assegurados pelos vencedores 
diretamente com o patrocinador. 
 
 
2.17. Com o patrocínio de: Blandy Travel 
 1º classificado – Viagem a dois, local à escolha  
  
Condições: Oferta ao 1º classificado, no valor máximo de 600€. Valor a ser utilizado para qualquer viagem 
à escolha do casal, válido para duas pessoas. Requer agendamento prévio de pelo menos 3 meses à data 
do casamento. O prémio terá de ser usufruído no ano referente ao patrocínio. Oferta não convertível em 
dinheiro. 
 
 
2.18. Com o patrocínio de: Adriana Laser 
 1º classificado – Voucher de 150€, para tratamentos ou depilação  
 2º classificado – Voucher de 100€, para tratamentos ou depilação  
 3º classificado – Voucher de 50€, para tratamentos ou depilação  
  
Condições: Oferta ao 1º classificado de um voucher com 150€ a utilizar em tratamentos e/ou depilação. 
Ao 2º classificado a oferta de um voucher com 100€ para utilização em tratamentos ou depilação. Para o 
3º classificado, oferta de um voucher com 50€, para tratamentos ou depilação.  
 
Escolha das ofertas a usufruir, a definir pelo vencedor diretamente com o patrocinador. Obriga ao 
agendamento prévio de pelo menos 3 meses à data de utilização. Os vouchers devem ser utilizados de 
uma só vez, não podendo a oferta ser convertível em dinheiro. Válido para o noivo e/ou para a noiva. 
 
Ofertas não acumulam com campanhas promocionais, descontos ou outros. Valores extra devem ser 
assegurados pelos vencedores diretamente com o patrocinador.  
 
 
2.19. Com o patrocínio de: Art Photography Madeira  
 1º classificado – Reportagem de acompanhamento ao casamento  
 2º classificado – Reportagem de namoro e desconto de 35% em qualquer serviço contratado 
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Condições: Oferta especial para o 1º classificado de uma reportagem fotográfica de acompanhamento ao 
casamento. Pode incluir ida à casa do noivo ou da noiva, acompanhamento à cerimónia, sessão após 
cerimónia e acompanhamento ao restaurante, até à entrega da liga e/ou do ramo de flores. 
 
Trajetos e serviços a combinar com o patrocinador, oferta de serviços num máximo de até 500€. Valor não 
convertível em dinheiro. Pedidos adicionais devem ser assegurados pelo vencedor diretamente com o 
patrocinador. Disponível apenas para agendamentos com pelo menos 6 meses de antecedência à data do 
casamento. 
 
Para o 2º classificado, oferta de uma reportagem fotográfica de namoro, em registos que podem ser 
recolhidos antes ou depois do casamento. Disponível apenas para marcações de data com pelo menos 3 
meses de antecedência à data do casamento. Ao 2º lugar, ainda a oferta de 35% de desconto em qualquer 
serviço contratado diretamente com o patrocinador.  
 
 
2.20. Com o patrocínio de: Diário de Notícias Madeira   
 1º classificado – Oferta de voucher para espetáculos, 2 pessoas 
 2º classificado – Oferta de voucher para espetáculos, 2 pessoas 
 3º classificado – Oferta de voucher para espetáculos, 2 pessoas 
  
Condições: Oferta de um voucher para utilizar em eventos ou espetáculos organizados pelo Diário de 
Notícias Madeira. Válido por 12 meses após recepção, para espetáculos, conferências, feiras ou eventos 
desportivos. Obriga à troca do voucher pelo bilhete original, com pelo menos 1 semana de antecedência 
à data do espetáculo. Lugares e/ou inscrições limitados ao stock existente e à disponibilidade da sala. 
 
 
3. Condições para utilização dos prémios:  
3.1. Todos os prémios são pessoais e intransmissíveis, requerem marcação prévia e estão sujeitos à 
disponibilidade dos parceiros.  
 
3.2. Os prémios e/ou as respetivas marcações têm como data-limite para utilização o dia 31 de dezembro 
de 2022. Os prémios não podem ser trocados por serviços pré-acordados por parte dos participantes com 
as entidades patrocinadoras, sejam em datas anteriores ou posteriores à participação no passatempo 
“Casamento de Sonho”. 
 
3.2.1. Prémios a serem utilizados com serviços na Ilha da Madeira.  
 
3.3. Quaisquer valores excedentes às ofertas disponíveis no passatempo – geradas pela utilização dos 
prémios nos parceiros - devem ser assegurados na totalidade pelos vencedores.  
 
3.4. Após o término do passatempo, será da inteira responsabilidade dos vencedores garantir o contacto 
direto com os parceiros para o agendamento das marcações. A organização facultará aos casais 
vencedores os contactos dos patrocinadores.  
 
3.5. Caso se verifique alguma situação alheia à organização do passatempo - que impeça o bom uso do 
prémio (por exemplo: o fecho de algum dos estabelecimentos parceiros), o prémio ficará sem efeito. Não 
sendo obrigada a organização do passatempo a repor ou a substituir o prémio em questão. 
 
3.6. Os vencedores devem reclamar os prémios no Diário de Notícias da Madeira, na Rua Dr. Fernão de 
Ornelas, nrº 56, 3º andar | 9054-514 Funchal, num prazo de 30 dias a contar da data de publicação dos 
respetivos vencedores. Horário de funcionamento: de 2ª a 6ªfeira, durante a manhã entre as 09h30 e as 
12h30 e durante a tarde, entre as 14h30 e as 18h. Contacto para agendamento, opcional: 291 202 300. 
      

 

CALENDÁRIO INICIATIVA  

4. Resumo das datas do passatempo “Casamento de Sonho 2022”: 

4.1. Pré-lançamento: 
Entre os dias 14 e 21 de fevereiro, com a disponibilização de anúncios com oferta de créditos na edição 
impressa do DIÁRIO. 

4.2. Inscrições: 
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Das 00:00 do dia 22 de fevereiro, às 14:00 do dia 07 de março. 

4.3. Apresentação dos casais selecionados à fase de votações: Dia 09 de março.  

4.4. Fase de votações: 
Das 00:00 do dia 09 de março às 22:00 do dia 04 de abril. 

4.5. Anúncio dos 3 casais vencedores: Dias 06 e 07 de abril. 

  
 

COMO CONCORRER 
5. Para concorrer, o participante deve descrever como seria o seu casamento de sonho através de um 
texto de até 500 caracteres (número de letras com espaços incluídos) e enviar 1 (única) fotografia do casal 
para o e-mail casamentodesonho@dnoticias.pt. Neste mesmo e-mail o participante deve colocar: o 
nome completo dos dois elementos do casal, indicação de uma morada completa (válida) e, identificar o 
contacto telefónico (preferencialmente, móvel). 

Ou seja, para uma inscrição válida, o participante terá de enviar:  
» Nome completo dos noivos (ambos) √  

» 1 morada completa, válida √ 

» Números de telemóvel dos noivos √ 

» História, num texto de até 500 caracteres (número de letras com espaços incluídos) √ 

» 1 (única) fotografia do casal √ 

5.1. Inscrições incompletas e que não cumpram os requisitos solicitados acima, não serão consideradas 
válidas e, podem por isso ser desqualificadas. Não sendo da obrigação da organização a informação desta.  

5.2. Apenas será considerada 1 inscrição por cada casal. 

5.2.1. Se, por algum acaso exista mais do que uma inscrição, mais do que uma fotografia, ou mais do que 
um texto por casal, caberá à organização a escolha dos conteúdos a serem publicados. A organização 
optará por publicação dos conteúdos que melhor se enquadrem no passatempo, não podendo esta ser 
posteriormente responsabilizada pelos resultados e/ou desempenhos que a participação em concreto 
venha a ter, nas mais diversas fases do passatempo. 

5.3. Serão aceites inscrições entre os dias 22/02 e 07/03, no último dia apenas até às 14 horas. Não serão 
aceites inscrições após este horário. Não haverá fase de inscrições adicional. 

 

O JÚRI 

6. Após reunir todas as inscrições válidas no passatempo, o júri da iniciativa – composto por membros 
escolhidos pela organização, selecionará as 20 histórias mais originais. Serão considerados como critérios 
de seleção preferenciais: a credibilidade, a genuinidade e a demonstração de amor.  
 
6.1. Ao júri reserva-se o direito de não selecionar qualquer história e/ou fotografia, caso considere que a 
inscrição não reúne as qualidades mínimas de participação indicadas nos pontos descritos anteriormente 
neste documento. Reservando-se-lhe assim o direito de cancelamento da iniciativa.  
 
6.2. As histórias pelo júri selecionadas, passarão posteriormente à fase de votações do público.  
 
 

VOTAÇÕES 

7. A 09 de março serão anunciadas as 20 participações que passam à fase de votações públicas. Serão 
publicadas as fotografias e as histórias cedidas pelos participantes na sua inscrição a este passatempo, na 
edição impressa do DIÁRIO, na edição online em dnoticias.pt, no site oficial do evento em 
casamentodesonho.dnoticias.pt e nas redes sociais do DIÁRIO e da iniciativa “Casamento de Sonho”.  

mailto:casamentodesonho@dnoticias.pt
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8. A fase de votações públicas, acontece entre as 00h do dia 09/03 e as 22h do dia 04/04. A partir destas 
votações serão atribuídos os vencedores para as 3 categorias de prémios disponíveis neste passatempo.  
 
COMO VOTAR?  
9. As votações podem ser feitas por qualquer pessoa, seja esta participante neste passatempo ou não. 
Não existe limite de votos por pessoa e/ou por casal. 
 
9.1. Os votos podem ser feitos através das duas modalidades abaixo:  
9.1.1. Chamadas com serviço de tarifa única: 
• Aos casais serão atribuídos números telefónicos (por exemplo: 760 XXX XXX), para que possam ser feitas 
votações através de chamadas. Os números de votação serão conhecidos no dia 09/03. 
 
• Cada chamada terá um custo associado, este valor permanecerá visível junto dos números de voto.  
 
9.1.2. Votações online: 
• Através da compra de créditos no site do evento em: casamentodesonho.dnoticias.pt.  
 
• Estarão disponíveis dois tipos de pacotes com créditos: 
 » Pacote de 10 créditos - 5€ 
 » Pacote de 50 créditos - 20€ 
 
PAGAMENTOS  
10. Os pagamentos dos pacotes de créditos, apenas podem ser efetuados através das modalidades 
disponíveis no site da iniciativa, não estando disponíveis pagamentos em numerário ou outros. 
  
11. Após concluído o pagamento, o cliente receberá um e-mail com a confirmação da compra dos créditos. 
Se se tratar de um novo utilizador será enviado um outro e-mail com os dados de acesso necessários para 
autenticação no site da iniciativa. O cliente deve garantir que atribui no ato de pagamento o mesmo e-
mail com o qual irá autenticar-se no site da iniciativa, caso contrário os seus acessos não serão validados. 
 
11.1. Com o método de pagamento “Multibanco” os créditos só ficarão disponíveis no decorrer do dia 
seguinte à data de pagamento. Assim que disponibilizados os créditos, o cliente receberá um e-mail 
notificando-o. Na eventualidade de um atraso superior a 24 horas desde o momento de pagamento 
contacte-nos através do e-mail casamentodesonho@dnoticias.pt ou dep.marketing@dnoticias.pt. 
 
 

UTILIZAÇÃO DOS VOTOS 

12. Para votar no seu casal preferido precisará autenticar-se no site da iniciativa em: 
https://casamentodesonho.dnoticias.pt/ 
 
12.1. Utilize os dados de acesso que recebeu no seu e-mail e faça login no site do passatempo, clicando 
em “INICIAR SESSÃO” que se encontrará no lado superior direito do seu monitor. 
 
12.2. Após os passos acima, poderá selecionar o ou os casais nos quais quer votar. Os créditos comprados 
podem ser votados de forma individual ou de uma só vez. 
 
 

TROCA DE CRÉDITOS OFERTA 
13. Este ano, o passatempo contempla a oferta de créditos, que poderão ser atribuídos aos casais que 
passem à fase de votações. Campanha exclusiva em anúncios publicados no DIÁRIO em papel. 
 
Este incentivo elevará a fasquia e colocará alguns casais em grande vantagem, abrindo logo o contador 
de votações com 50 ou mais votos. 
 
13.1. 
1ª fase de ofertas: 
Pré-lançamento, anúncio com atribuição de créditos 

mailto:casamentodesonho@dnoticias.pt
mailto:dep.marketing@dnoticias.pt
https://casamentodesonho.dnoticias.pt/
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• Todos os diários impressos, publicados entre os dias 14 e 21 de fevereiro, contêm um anúncio pequeno 
que uma vez recortado e trocado numa das lojas DIÁRIO, dará acesso a um bónus de 50 créditos. 
13.2. 
2ª fase de ofertas: 
Sopa de letras, com atribuição de créditos 
• Os diários impressos, a serem publicados nos dias 24 de fevereiro e, nos dias 01, 03 e 05 de março, terão 
um anúncio em formato sopa de letras “Casamento de Sonho”, sobre o tema “amor”. A solução deste 
jogo (sopa de letras) apenas será anunciada no dia 06/03, numa publicidade no DIÁRIO em papel. * 
 
• O leitor deve preencher a sopa de letras e recortar o anúncio. Uma vez recortado e trocado numa das 
lojas DIÁRIO, cada jogo completo corretamente, dará acesso a um bónus de 50 créditos.  
 
14. As trocas dos anúncios por créditos, só podem ser feitas nas Lojas DIÁRIO (na Rua Dr. Fernão Ornelas, 
nrº56; na Rua da Alfândega, nrº8; ou, no Marina Shopping, no piso 0). No horário de funcionamento de 
cada estabelecimento. 
 
14.1. Trocas disponíveis entre os dias 09/03 e 03/04. Disponível só após a fase de inscrições no 
passatempo.  
 
15. Cada recorte de anúncio vale 50 créditos, não existem limites de recortes por casal. 
 
15.1. Não existe possibilidade para a divisão destes créditos para mais do que 1 casal. Cada recorte terá 
1 única utilização. 
 
16. Na loja DIÁRIO o leitor deve informar em qual casal quer aplicar os seus créditos. Estes créditos serão 
depois traduzidos em votos diretos nesse casal, que está na fase de votações. 
 
16.1. Não serão possíveis transferências de votos de um casal para outro.  
 
  
 

ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS 
17. A atribuição dos prémios será feita pelo maior número de registos resultante do somatório 
de chamadas telefónicas e votações on-line, que reverterá numa percentagem equivalente 
numa escala de 0 a 100% dividida por todos os participantes. 

 
 

PERCENTAGENS 
18. As percentagens de cada casal participante estarão visíveis para consulta no site da iniciativa 
(https://casamentodesonho.dnoticias.pt) e serão atualizadas em tempo real para os votos realizados 
através do site e diariamente para os votos realizados por chamada telefónica, às 10h do dia seguinte à 
data da votação.* 
 
19. No dia 04 de abril, as percentagens deixam de estar disponíveis para consulta no site do passatempo. 
Os vencedores serão conhecidos primeiramente no DIÁRIO em papel no dia 06 de abril. O anúncio será 
feito revelando a percentagem final e a fotografia dos vencedores para os 1º, 2º e 3º lugares. 
  
20. Os resultados do passatempo estarão disponíveis para consulta no site do passatempo em: 
https://casamentodesonho.dnoticias.pt/ 
 
 

SAIBA MAIS 

21. Ao submeter a sua inscrição neste passatempo, com o envio de uma fotografia e das suas histórias, 
os casais participantes estão a autorizar a divulgação das imagens e textos enviados pelos próprios 
publicamente. As fotografias e histórias presentes na inscrição vão depois ser utilizadas até ao término 

https://casamentodesonho.dnoticias.pt/
https://casamentodesonho.dnoticias.pt/
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do passatempo como meio de comunicação de anúncio a este. Findo o passatempo estes dados não serão 
utilizados para qualquer outro fim.  
 
22. Ao submeter a sua inscrição neste passatempo, com o envio dos seus dados pessoais (nomes 
completos, morada, contactos de e-mail e de chamada), os participantes aceitam a cedência dos dados 
disponibilizados aos parceiros/patrocinadores participantes na iniciativa para fins publicitários e ou 
comerciais.  
 
23. Ao submeter a sua inscrição neste passatempo, os casais participantes estão também a aceitar o envio 
de informações relativas a campanhas promocionais e/ou de marketing do DIÁRIO, através dos seus 
diversos canais de comunicação, até ao termo do prazo de cinco anos a contar da data de cessação da 
iniciativa “Casamento de Sonho”.  
 
24. No caso de os casais não aceitarem a condição de utilização dos seus dados para fins publicitários, 
aqui descritos nos pontos (22 e 23), devem fazer referência à sua decisão no e-mail de inscrição no 
passatempo. 
 
25. Os casais participantes estão também a aceitar todas as condições presentes neste regulamento. 
 
26. Este é um passatempo de inscrição gratuita e destina-se a toda a população residente na Região 
Autónoma da Madeira (Ilha da Madeira e Porto Santo), independente de qualquer orientação sexual, 
religiosa, política ou outro tipo de conotação ou condição dos participantes. 
 
27. Ao Diário de Notícias, como organizador deste passatempo, reserva-se o direito de alterar qualquer 
ponto deste regulamento sem aviso prévio e/ ou das condições de participação, ou das indicações acerca 
dos parceiros, se assim achar necessário e se for benéfico para a iniciativa.  

 
 

Departamento de Marketing – Diário de Notícias da Madeira, 2022. 
 
 

*Os pontos 13.2. e, 18. deste regulamento, foram atualizados a 08/03/2022. 


