
REGULAMENTO DO CONCURSO 
 “Revista Minha” 

Este concurso tem caráter exclusivamente cultural e educativo, não estando subordinado a 
qualquer modalidade de sorte. 


Regulamento 

1. O Concurso tem início a 15/01/2019 e termina às 23h59 de 11/02/2019;


2. Para participar deve criar uma frase criativa sobre a Revista Minha e publicá-la como 
comentário nas publicações do Facebook e Instagram especificamente criadas para o 
concurso. Deve também seguir a respetiva rede social da Revista e do Hotel selecionado, 
bem como marcar três amigos na publicação original do concurso.


3.  As frases serão avaliadas por um júri constituído pelos seguintes membros: Luís Carlos Lopes 
da Fonseca (Diretor Geral da Empresa Diário do Minho), Paulo Terroso (Gerente da Empresa 
Diário do Minho) e  Flávia Barbosa (Diretora da Revista Minha). 


	 Serão considerados os seguintes critérios de selecção: 

	 (I)  Criatividade; (II)  Originalidade; (III) Clareza de expressão; (IV) Adequação da frase ao 	
	 tema do concurso. 

 

4.  A frase deverá ser um trabalho original do participante e não deverá ter  sido previamente 
publicada ou premiada. O participante não poderá copiar o trabalho de terceiros para redigir a 
sua frase. As frases inscritas serão de livre concepção dos interessados, cabendo ao Júri o 
direito de não considerar frases de conteúdo impróprio que atentem à moral e aos bons 
costumes;


5. Todas as frases serão avaliadas segundo os critérios de avaliação acima estabelecidos. Na 
eventualidade de mais de um participante escrever frases idênticas, o desempate será feito 
tomando-se por base a data e hora de publicação do comentário. O júri terá autoridade absoluta 
de seleção e decisão do vencedor;


6. Ficam automaticamente excluídos do concurso os colaboradores (e seus familiares 
directos) da Empresa Diário do Minho.


7. O apuramento dos vencedores do concurso será feito até ao dia 13/02/2019, em local onde 
não será permitida a entrada e/ou o acesso de participantes e/ou terceiros interessados; 


8. A 13 de fevereiro de 2019 serão divulgadas as frases escolhidas no Facebook e Instagram da 
Revista Minha;


9. As frases vencedoras poderão ser utilizadas ao critério da Revista Minha e os seis 
participantes selecionados receberão uma estadia de uma noite nos hotéis seleccionados 
mediante a disponibilidade dos mesmos.


10. A perda do direito ao prémio ocorrerá na hipótese de os participantes vencedores não o 
reclamarem no prazo de 30 (trinta) dias a contar da divulgação dos vencedores.

 

11.  Ao inscrever-se neste Concurso, o participante declara que está de acordo com todos os 
termos deste Regulamento e autoriza a Revista Minha a utilizar as frases livre e gratuitamente, 
por tempo indeterminado, sem qualquer direito pecuniário, cedendo assim integralmente os 
direitos da frase à Revista Minha. 


12. Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento, bem como eventuais casos 
omissos, serão decididos, exclusivamente, pelo promotor do concurso;




13.  O promotor deste Concurso  reserva-se ao direito de, a seu exclusivo critério, alterar os 
termos deste Regulamento, informando previamente os participantes e visando sempre 
assegurar a legalidade do concurso;


14. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Concurso suspenso ou cancelado, sem 
aviso prévio, por motivo de força maior, ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controlo 
do seu promotor e que comprometa a realização do Concurso, de forma a impedir ou modificar 
substancialmente a sua condução como originalmente planeado; 


15. A participação neste Concurso implica na aceitação total e restrita de todos os itens deste 
Regulamento, que estará disponível no site da Revista Minha: www.revistaminha.pt



