
Passatempo de Fotografia “Cor Per Se” 

Regulamento 

Âmbito do Passatempo de Fotografia “Cor Per Se” 

1. Este regulamento destina-se aos fãs do Aperitivo Per Se e pessoas que pretendam 

saber mais sobre o passatempo “Cor Per Se”. 

2. Não é permitido o registo nem a participação nas ações promocionais a: 

a. indivíduos menores de 18 anos; 

b. indivíduos que não possuam idade legal para o consumo de bebidas 

alcoólicas no país de residência. 

 

Funcionamento do Passatempo 

3. O passatempo decorre entre os dias 10 de julho e 30 de agosto de 2020, às 23 

horas e 59 minutos (hora de Portugal Continental). Depois de terminado este prazo, o 

júri selecionará 6 participações vencedoras, com base na originalidade e criatividade.  

5. O passatempo envolve a partilha de fotografias relacionadas com Per Se, na rede 

social Instagram.  

6. Para participar, o utilizador deve partilhar uma fotografia alusiva a pôr do sol 

harmonioso e com semelhanças de tonalidade à da cor do Aperitivo Per Se 

(alaranjada).  



7. Esta partilha deve ser efetuada num perfil público e conter as seguintes hashtags, na 

descrição: #sunsetperse #corperse #perse. 

8. Cada utilizador participante poderá partilhar quantas fotografias entender. 

9. O utilizador participante deverá seguir a página de Instagram do Per Se 

(@perseaperitivo) com a conta com que participa no passatempo. 

10. O utilizador participante deve comentar um dos posts do Per Se, alusivos à 

divulgação do passatempo, mencionando 5 outras contas. 

11. As fotografias submetidas para participação poderão ser manipuladas digitalmente. 

12. As participações serão avaliadas por um júri das entidades promotoras com base 

na originalidade e criatividade. 

13. Existirá duas participações vencedoras de grande prémio e cinco participações 

vencedoras de restantes prémios. Para além destes vencedores, caberá ao júri decidir 

a atribuição de prémios adicionais aos restantes participantes. 

Prémios 

14. Os grandes prémios deste passatempo consistem em: 

1ª prémio 

● Atribuído ao primeiro classificado. 

● Passeio de barco para 12 pessoas para ver o pôr do sol no rio Tejo ao sabor de 

Per Se. 

2ª prémio: 

● Atribuído ao segundo classificado. 

● Jantar especial para duas pessoas num restaurante de excelência. 

3º prémio  



● Atribuído às pessoas que fiquem classificadas entre o 3º e o 22º lugar. 

● 1 Garrafas e 1 Copo Per Se 

 

 

Condições Gerais 

14. O passatempo é promovido por Destilatum - Destilaria Portuguesa, S.A, empresa 

com identificação fiscal 513017577. 

15. As fotografias submetidas poderão ser utilizadas em futuras publicações nas redes 

sociais do Aperitivo Per Se. 

16. Os vencedores do passatempo serão contactados por mensagem privada, através 

do Instagram. 

17. A Destilatum - Destilaria Portuguesa, S.A. não se responsabiliza pela 

impossibilidade de contacto por mensagem direta com os vencedores devido a 

problemas na plataforma, definições da Caixa de Entrada da conta dos participantes, 

ou falta de resposta em tempo útil. 

18. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Destilatum - Destilaria 

Portuguesa, S.A. e das suas decisões não caberá recurso. 

19. A Destilatum - Destilaria Portuguesa, S.A. reserva-se ao direito de alterar estes 

Termos e Condições, sem aviso prévio e sem a obrigatoriedade de justificar tal facto, 

tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação. É aconselhada a consulta 

regular deste Regulamento para identificar quaisquer alterações. 

20. Quaisquer dúvidas ou reclamações relativas à ação promocional ou à utilização de 

dados pessoais dos utilizadores, deverão ser encaminhadas para o endereço 

info@aperitivoperse.com. 



 


