
ESCULTURAS INSTANTÂNEAS – REGRAS 
 

 
 
 
Quem pode participar?  
Famílias (recriações que contam com a presença de filhos e pais) e maiores 
de 18.  
 
 
Como posso participar?  
Pode participar através da recriação de uma ou mais figuras representadas 
no Padrão dos Descobrimentos. Para tal escolherá os adereços necessários 
e recriará a personagem ou personagens escolhidas. Faça uma fotografia e 
partilhe no evento de Facebook “Esculturas Instantâneas”. Não se esqueça 
que as imagens devem estar em conformidade com as condições de 
participação aqui estabelecidas.  
 
 
Quantas imagens posso enviar?  
Não há limite. Pode publicar as imagens que desejar.  
 
 
Quando começa o desafio? E até quando posso enviar as minhas 
recriações?  
O desafio tem início no próximo dia 23 de abril e termina no dia 31 de maio.  
 
 
Onde posso conhecer e obter informação sobre as personagens 
representadas no Padrão dos Descobrimentos?  
Pode conhecer as várias personagens e obter toda a informação em 
Conjunto Escultórico.  
 
 
Onde são publicadas as imagens?  
Para além do evento de Facebook, as imagens das recriações serão também 
publicadas na conta Instagram do Padrão dos Descobrimentos. 
  
 
 

https://www.facebook.com/events/553806482215717/
https://padraodosdescobrimentos.pt/conjunto-escultorico/
https://www.facebook.com/events/553806482215717/
https://www.instagram.com/padraodosdescobrimentos/


Como são publicadas e identificadas as imagens?  
As imagens alvo de publicação deverão identificar o nome ou nomes das 
figuras representadas e também o nome do autor da recriação. O autor da 
fotografia pode utilizar o próprio nome ou optar por colocar um 
pseudónimo.  
 
 
Quero participar. Como envio as imagens?  
Para participar basta publicar a sua fotografia no evento de Facebook 
Esculturas Instantâneas. No entanto existem algumas regras a ter conta. 
Leia até ao fim e saiba como fazer.  
 
 
A participação confere o direito a algum prémio?  
Não. A participação é voluntária e tem carácter gratuito, não sendo devido 
qualquer pagamento seja a que título for.  
 
 
As minhas imagens vão ser utilizadas? Onde? E até quando?  
Sim, o objetivo deste passatempo é a partilha destas imagens a partir do 
Facebook e Instagram do Padrão dos Descobrimentos, que lança este 
desafio, durante o período em que decorre o passatempo.  
 
 
Esclarecimentos  
Quaisquer esclarecimentos devem ser solicitados através do email 
esculturas@padraodosdescobrimentos.  
 
 
IMPORTANTE  
Serão excluídas as imagens ou comentários com conteúdo impróprio, 
carácter ofensivo, discriminatório ou inadequado  
O Padrão dos Descobrimentos reserva-se o direito de eliminar as imagens 
e comentários que possam conter mensagens que discriminem etnia, 
nacionalidade, religião, género, orientação sexual, doença ou deficiência, 
que possam conter mensagens de violência ou ódio, ou imagens que 
possam exibir nudez.  
NOTA FINAL  
A publicação das imagens implica a aceitação integral e sem reservas das 

condições de participação aqui estabelecidas. 

https://www.facebook.com/events/553806482215717/
https://www.facebook.com/events/553806482215717/

