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Num Instante...
o Património!

Passatempo de fotografia

1.Introdução

O passatempo nacional de fotografia “Num instante... o 
Património!” é um desafio lançado aos jovens para criarem 
fotografias originais inspiradas no Património Cultural. 
Este passatempo é promovido Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC), no âmbito do projeto internacional 
denominado por “Experiência Fotográfica Internacional dos 
Monumentos” (EFIM) , e decorre entre 9 de maio e 12 de 1

junho de 2016.
Os trabalhos originais mais criativos serão dados a conhecer 
durante a cerimónia de abertura oficial das Jornadas 
Europeias do Património (Setembro 2016), ocasião em que 
serão igualmente atribuídos prémios aos dois vencedores do 
passatempo.
Para a concretização desta iniciativa, a DGPC conta com a 
parceria do OLHARES e os apoios das empresas NÖS e 
PINGPOST.

2.Objetivos

“Num instante...o património” tem como objetivos 
despertar a sensibilidade dos jovens para o património, criar a 
consciência do seu valor e fomentar o respeito pela herança 
cultural. 
Trata-se de uma proposta de experiência pessoal e artística de 
encontro entre o património e a criação contemporânea, 
numa perspetiva de valorização do processo criativo que 
procura documentar novos olhares e exprimir sensações 
inéditas suscitadas pelo contacto com as mais diversas 
manifestações do Património Cultural existentes em Portugal.
Um olhar jovem e perspicaz, sem preconceitos ou imposições, 
poderá permitir obter imagens fotográficas inéditas que 
exprimam novos olhares sobre os monumentos e sítios, novas 
paisagens para os mesmos locais simbólicos, novos ângulos 
para as mesmas perspetivas históricas.

3.Destinatários

O passatempo destina-se a jovens com idades compreendidas 
entre os 14 e os 21 anos, de nacionalidade portuguesa ou 
residentes em território nacional.

4.Forma de participação

O utilizador deverá aceder ao SITE (olhares.sapo.pt/), clicar 
em NOVO MEMBRO (olhares.sapo.pt/registo), preencher 
todos os campos (nome de utilizador, e-mail, palavra-passe e 
confirmação de palavra-passe), assinalar que leu os termos e 
condições e clicar em REGISTAR para finalizar o processo. Só 
depois é que poder poderá concorrer e submeter até 5 
fotografias na plataforma do passatempo, aqui: 
http://olhares.sapo.pt/corporate/direcao-geral-do-patrimonio-cultural 
/passatempos/num-instanteo-patrimonio/adicionar-fotos/

As fotografias e os autores deverão estar devidamente 
identificados mediante preenchimento dos seguintes campos: 
- “Título da fotografia”;
- “Descrição”. Neste campo, os concorrentes deverão indicar: 
1. a designação e a localidade do monumento/ sítio 
patrimonial; 2. O nome e a idade do autor da fotografia. A 
informação destes quatro dados, será fundamental para a 
seleção do candidato.

5. Júri, critérios de apreciação e prémios

Os trabalhos, devidamente identificados, serão apreciados 
por um Júri, a definir pela DGPC, composto por cinco 
elementos. Constituem critérios de apreciação e seleção dos 
trabalhos apresentados a criatividade e imaginação, a 
qualidade técnica e artística, a originalidade da abordagem 
ao tema, a capacidade de comunicação patente numa nova 
interpretação do património. 
Serão atribuídos os seguintes prémios, a cada um dos dois 
primeiros classificados: um Curso de Fotografia (oferta da 
Academia OLHARES.com) e um telemóvel Samsung Galaxy J5, 
desbloqueado (oferta da NÖS). O prémio é pessoal e 
intransmissível, não podendo ser reembolsado ou trocado 
pelo equivalente em dinheiro. 
Aos dois vencedores nacionais será solicitado o envio à DGPC 
das fotografias premiadas em formato JPEG e com resolução 
mínima de 300dpi's para 18 x 24 cm ou 2200 x 1600 pixeis, para 
serem incluídas no catálogo internacional (digital). A decisão 
do Júri e os resultados do passatempo serão tornados públicos 
e divulgados no site da  DGPC www.patrimoniocultural.pt, a 
partir do dia 30 de Junho de 2016. Os vencedores serão 
notificados e devidamente informados sobre a data e a forma 
da entrega dos respetivos prémios.

6.Futura utilização dos trabalhos

Os vencedores garantem ser os autores das fotos premiadas e, 
nessa qualidade, ceder os seus direitos patrimoniais , bem 2

como quaisquer outros direitos eventualmente existentes, 
para que a DGPC e o Olhares Fotografia Online SA as possam 
utilizar livremente e para os fins que entenderem 
convenientes, sem que lhes possa ser exigida qualquer 
contrapartida, a título de remuneração, compensação ou 
outro, não lhes sendo imputável qualquer tipo de 
responsabilidade por esse facto. Os participantes autorizam 
que o Olhares Fotografia Online SA efetue o tratamento 
informatizado dos dados pessoais por si fornecidos (exceto 
morada e telefone), no âmbito e para efeitos do presente 
passatempo e de outras ações de promoção.

7.Outras advertências

a) Não serão admitidas a Concurso fotografias manipuladas 
digitalmente.
b) Poderão ser solicitados aos participantes documentos que 
comprovem a sua idade
c) A fim de serem formalmente avisados sobre a Cerimónia de 
Entrega de Prémios, os vencedores deverão fornecer à DGPC 
os seguintes contactos: morada, número(s) de telefone e e-
mail. 

8.Considerações finais

Todas as situações não contempladas no presente 
regulamento serão decididas caso a caso pelo júri.
O desrespeito por qualquer das condições previstas neste 
regulamento implica a exclusão do trabalho em causa. Os 
participantes não poderão alegar desconhecimento deste 
regulamento, que se encontra disponível na página Web da 
Direção-Geral do Património Cultural 
 www.patrimoniocultural.pt.
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1 - A EFIM é uma iniciativa organizada pelas autoridades da Catalunha (Espanha) que visa 
difundir o trabalho dos jovens criadores e alunos que saibam captar, através da sua 
objetiva, a riqueza do património monumental da Europa e dos países mediterrânicos. O 
resultado internacional desta experiência tem visibilidade num catálogo digital com as 
fotografias premiadas de todos os países participantes: 
http://culturaeducacio.gencat.cat/efim/internacional.php 
2 - Lei 16/2008 de 1 de abril – art.º. 11)

Experiência Fotográfica 
Internacional dos Monumentos


