
           
 

 

Regulamento do passatempo “Ateliers Abertos Belas-Artes” 
 

1. O passatempo “Ateliers Abertos” decorrerá na página de Facebook do 
Restaurante Tágide, e após o seu término será eleito um vencedor.  

2. Passatempo válido para seguidores (têm de colocar um “gosto” na 
página do Tágide e outro na pagina da Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa) do Restaurante Tágide que tenham visitado os 
Ateliers Abertos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 
Lisboa, nos dias 28 e 29 de Outubro de 2017 (28 outubro — 
14h00/19h00 e 29 outubro — 10h00/19h00), residentes em Portugal 
Continental. 

3. Ao participar no passatempo, o utilizador está a manifestar o seu 
consentimento relativamente aos presentes Termos e Condições. 

4. As regras para participação no passatempo são as seguintes: 
 
Para participar: 
- Visitar os Ateliers Abertos das Belas-Artes e deixar o nome completo junto 
das assistentes de sala na exposição de Apoio ao Restauro. Ser-lhe-á entregue 
um código que deverá guardar. 
- Partilhe uma frase criativa sobre os Ateliers Abertos das Belas-Artes e sobre 
o Restaurante Tágide no campo de comentários do post referente ao 
passatempo no Facebook do Tágide de acordo com este modelo “#código…” 
- Só serão consideradas válidas as participações que forem submetidas no 
campo de comentários do post principal que promove o passatempo na página 
de Facebook do Restaurante Tágide para esse efeito e que incluam o código. 
Ou seja: as participações devem ser submetidas APENAS nos comentários do 
post referente ao passatempo. 
- Só será considerada uma participação por pessoa.   
- O passatempo estará a decorrer até às 23h59m do dia 30 de Outubro de 2017 
(2ª feira). Após esta hora e data, não serão aceites mais participações.  
- O vencedor será escolhido por um júri composto por membros da Faculdade 
de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e por elementos do Restaurante 
Tágide. 
- O prémio em questão é um almoço para um máximo de duas pessoas no 
Restaurante Tágide Wine & Tapas Bar (menu do dia: inclui entrada, prato do 
dia à escolha, bebida e café). 
- O autor da participação vencedora será contactado via mensagem privada até 
ao dia 06 de Novembro de 2017 (Segunda-feira) para fornecer os seus dados 
pessoais e fazer a respetiva reserva para almoço. Caso o vencedor não reclame 
o prémio até às 19h do dia 09 de Novembro de 2017 (Quinta-feira), a sua 
participação será desqualificada.  



- Ao participar neste passatempo, os autores das frases autorizam a divulgação 
das mesmas nos diferentes canais de comunicação do Restaurante Tágide e da 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 
 
 

5. Será selecionado apenas um vencedor. 
6. Não serão consideradas participações que atentem contra o pudor ou 

que não se enquadrem no âmbito do passatempo.  
7. O presente passatempo não é, de forma alguma, patrocinado ou 

administrado pelo Facebook ou Instagram.  
8. É-nos reservado o direito de alterar, adiar, encurtar, prolongar ou 

terminar qualquer passatempo a qualquer momento, no caso de ocorrer 
alguma atividade fraudulenta ou algum fator externo que afete o bom 
funcionamento do passatempo. Nestas circunstâncias, os participantes 
não terão direito a qualquer tipo de compensação ou explicação. 

9. O presente regulamento pode ser alterado, sem aviso prévio, por motivos 
de força maior relacionados com a evolução e logística do passatempo 
efetuado na página de Facebook do Restaurante Tágide. 

 


