
 
REGULAMENTO INICIATIVA “HÁ 40 ANOS A FAZER A REVOLUÇÃO" 

 
 
• A “Global Notícias, Publicações, S.A.”, através da Galeria online do Diário de 

Notícias, organiza uma iniciativa interativa. 
 

• A iniciativa destina-se a todos os interessados que sejam maiores de 18 anos. 
 
• A iniciativa denomina-se “Há 40 anos a Fazer a revolução” e é promovido pela 

publicação Diário de Notícias, detida pela Global Notícias, Publicações, S.A..  
 
• Esta iniciativa visa a seleção das melhores fotografias tiradas no dia 25 de Abril de 

1974 e publicação das mesmas na Galeria online do Diário de Notícias. 
 

• A iniciativa terá a duração indicada nas respectivas acções de comunicação, 
prevendo-se que decorra entre 2 e 25 de Abril de 2014. 
 

A participação na iniciativa pressupõe o envio de fotografias tiradas no dia 25 de Abril 
de 1974, para o seguinte endereço de email: fotos.25abril@dn.pt ou para a seguinte 
morada: Edifício Diário de Notícias, Departamento de Marketing Diário de Notícias, 
Avenida da Liberdade, 266, 1250 – 149 Lisboa, conforme indicado no anúncio da 
própria iniciativa e que será publicado no jornal Diário de Notícias e no site 
http://25abril40anos.dn.pt/ 
 
• As fotografias deverão ter as seguintes características, sob pena de não serem 

consideradas para efeitos da presente iniciativa:  
 
• Se enviadas por e-mail – formato jpg., até 3 MB  
• Se enviadas por carta – formato impresso com o tamanho 15/20 cm 
 

Ambas as opções devem ser acompanhadas de uma legenda até 300 caracteres. 
 
• Serão selecionadas as melhores fotografias, nos termos do ponto anterior deste 

regulamento. 
 
Não serão aceites as fotografias enviadas sob a forma de negativos.  
 
• A Global Notícias, Publicações S.A. reserva-se o direito de editar e redimensionar 

as fotografias selecionadas.  
 

 
• A Global Notícias, Publicações S.A. reserva-se o direito de publicar o nome, 

sobrenome, idade e localidade numa legenda da fotografia do participante para 
efeitos de conteúdo editorial ou promocional relacionado com o passatempo. 
 

• Os participantes garantem ser os autores das fotografias enviadas e, nessa 
qualidade, cedem os seus direitos de autor, bem como quaisquer outros direitos 
eventualmente existentes sobre as mesmas, para que possam ser utilizadas pela 
Global Notícias, Publicações S.A. para fins editoriais, nomeadamente para a 
ilustração de informação sobre a iniciativa “Há 40 anos a Fazer a revolução”, não 
lhe podendo ser exigida qualquer contrapartida, nomeadamente a título de 
remuneração ou compensação, e não lhe sendo imputável qualquer tipo de 
responsabilidade por esse facto, nomeadamente no caso de eventuais 
reclamações de terceiros referentes à divulgação das referidas imagens.  



 
 
• Cada participante poderá enviar até 3 fotografia(s), não sendo consideradas, para 

efeitos da presente iniciativa, as fotografias recebidas que excedam este limite ou 
que não possuam as características exigidas. 

 
• Os participantes autorizam a publicação das fotografias enviadas, sobre as quais 

detêem direitos de autor e de edição, na Galeria online do Diário de Notícias, as 
quais poderão ser utilizadas pela Global Notícias, Publicações S.A. nas suas 
publicações e redes sociais, exclusivamente no âmbito desta iniciativa, não tendo 
esta qualquer responsabilidade no caso de eventuais reclamações de terceiros 
referentes à divulgação das referidas imagens. 

 
• A “Global Notícias, Publicações, S.A.” reserva-se o direito de alterar o presente 

regulamento, sem necessidade de aviso prévio, passando as novas regras a 
vigorar logo a partir da respectiva divulgação. 

 
• Quaisquer dúvidas relativamente à iniciativa e respectivas regras poderão ser 

esclarecidas através do telefone 21 318 74 86, disponível nos dias úteis das 9h às 
18h ou através do e-mail fotos.25abril@dn.pt 

 
 

• Para a resolução de qualquer litígio emergente da execução, inexecução, 
incumprimento, interpretação ou integração do presente regulamento ou resultante 
da execução da iniciativa, que não seja resolvido por mútuo acordo entre as 
partes, será exclusivamente competente o foro da Comarca de Lisboa, com 
expressa renúncia de qualquer outro. 

 
• A participação nas iniciativas pressupõe o conhecimento e a aceitação sem 

reserva das regras estabelecidas no presente regulamento. 
 
 
Protecção de Dados Pessoais  
 
A disponibilização pelos participantes dos respectivos dados pessoais implica o 
consentimento para que a “Global Notícias, Publicações, S.A.” os trate de forma a 
validar as participações. 
Os dados serão guardados em servidores com acesso controlado e limitado por 
palavras-chave. 
  
A cada participante, cuja participação seja considerada válida é assegurado o direito 
de informação, acesso, alteração e eliminação dos seus dados pessoais, nos termos 
dos artigos 10º e 11º da Lei 67/98 de 26 de Outubro. 


