
Regulamento do Passatempo “Casas com história” 
 

1.Introdução 
O site All About Portugal elegeu Évora Monte como o destino turístico do mês de janeiro e 
promove, em parceria com o Olhares, um passatempo de fotografia cujo tema é “Casas com 
história”. 
 
2.Objetivos 
O passatempo “Casas com história” (adiante designado apenas por “passatempo”) tem como 
objetivo incentivar os participantes a fazerem um registo fotográfico de casas e edifícios 
envoltos em história, que sejam testemunhas das memórias dos que lá viveram. Incluem-se 
nestas casas os palácios e palacetes, as casas-museu, e qualquer outra edificação (considerada 
património ou não), desde que a sua fotografia transmita a carga emocional e documental da 
história que encerra. 
 
3.Condições de participação 
a) A participação é gratuita e está aberta a todos. 
b) Para poder participar tem que ser utilizador registado no Olhares. 
c) É proibida a participação de membros do júri e familiares diretos destes e de quaisquer 
outros elementos ligados à organização do passatempo. 
d) As fotografias submetidas ao passatempo deverão ser da autoria do participante e deverão 
ser tiradas no período em que decorre o passatempo (de 2 a 31 de janeiro de 2019). 
e) Só serão aceites fotografias submetidas na página do passatempo até às 18h00 do dia 31 de 
janeiro de 2019. 
 
4.Forma de participação 
a) O passatempo decorrerá de 2 a 31 de janeiro de 2019 no site Olhares, na página acessível 
através deste link: https://olhares.sapo.pt/corporate/all-about-portugal/passatempos/ 
b) O participante deverá possuir uma conta no site Olhares. Caso não possua, deverá proceder 
ao registo em: http://olhares.sapo.pt/registo. O registo é gratuito.  
c) O participante tem de fazer o upload das fotografias na sua conta Olhares antes de poder 
submetê-las ao passatempo. 
d) Cada participante poderá submeter até um máximo de 3 fotografias na página do 
passatempo. 
 
5.Especificações técnicas e critérios de admissão das fotografias 
a) As fotografias submetidas deverão ter um mínimo de 500px de altura, perfil de cor sRGB e 

um máximo de 10MB. O Olhares está optimizado para fotos com 1920 x 1080 px. 
b) Serão aceites fotografias a cor e preto e branco. 
c) Não serão aceites fotomontagens.  
 
6.Júri, prémios e comunicação 
a) As fotografias serão avaliadas pela Equipa Olhares. 
b) O autor da melhor fotografia ganhará 2 noites na suite do The Place Evoramonte (em Évora 
Monte). 
c) Poderão ainda ser atribuídas Menções Honrosas, mas sem qualquer prémio associado a 
essa distinção. 
d) Os vencedores serão anunciados através do site Olhares, do blog e redes sociais.  

https://olhares.sapo.pt/corporate/all-about-portugal/passatempos/
http://olhares.sapo.pt/registo


 
7. Direitos de autor e utilização futura das fotografias 
a) O Olhares e o All About Portugal reservam o direito de divulgar, publicar, utilizar em 
diferentes suportes de comunicação ou reproduzir qualquer das fotografias produzidas pelos 
participantes, salvaguardando sempre a indicação do autor (salvo se este indicar 
expressamente que não quer ser identificado). 
b) Qualquer utilização das imagens destinada a fins comerciais carecerá, todavia, de uma 
prévia autorização expressa do autor para o efeito. 
 
8.Disposições finais 
a) A participação neste passatempo implica a aceitação e cumprimento integral do presente 
regulamento.  
b) O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento implicará a exclusão da 
fotografia e/ou do participante. 
c) Os casos omissos serão resolvidos, caso a caso, pelo júri. 
d) Os participantes não poderão alegar desconhecimento deste regulamento, que se encontra 
disponível no site Olhares, na página do passatempo. 
 
 


