
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

REGULAMENTO 
 



 

 

A eleição da Rainha das Vindimas é um evento que o Município do Peso da Régua e a Comissão de 

Festas de Nossa Senhora do Socorro – Festa do Douro irá promover enquanto associado da Associação 

dos Municípios Portugueses do Vinho, cujo objetivo se traduz em valorizar e divulgar as tradições, os 

usos e costumes do concelho relacionados com a cultura da vinha, a produção do vinho e a atividade 

enoturística, que desde sempre estiveram ligados à história da Região Demarcada e Regulamentada 

mais antiga do mundo, O Douro, na qual Peso da Régua assumiu sempre um papel central enquanto 

produtor e centro institucional da mesma.  

Será eleita uma mulher jovem do Douro, dotada de conhecimento sobre a região do Douro e sobre Peso 

da Régua, com boa expressão comunicacional e com elegante e distinta presença em público. 

A Rainha das Vindimas do Peso da Régua assume a responsabilidade de representar o nosso Concelho 

na Gala de Eleição da Rainha das Vindimas de Portugal 2022 que se realizará em Pinhel, bem como 

devidamente trajada em todos os atos e eventos para que venha a ser convocada pela Câmara 

Municipal que assumirá todos os encargos decorrentes do exercício oficial do seu reinado. 

I. A eleição da Rainha das Vindimas do Peso da Régua terá lugar no dia 7 de agosto de 2022, com início 

pelas 22 horas, no palco principal do recinto das Festas em honra de Nossa Senhora do Socorro – Festa 

do Douro que, para além dos desfiles abaixo apresentados, integrará animação musical. 

II. As inscrições para eleição da Rainha das Vindimas serão limitadas às primeiras doze concorrentes. 

III. Poderão inscrever-se para concorrer à eleição da Rainha das Vindimas do Peso da Régua todas as 

jovens, do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos (completados até 31 de 

Dezembro de 2021), naturais e residentes no Concelho do Peso da Régua que aceitem e subscrevam a 

ficha de inscrição e os compromissos e obrigações constantes das presentes normas, sendo que a ficha 

de inscrição das concorrentes com menos de 18 anos deverá ser assinada por um dos progenitores. 

IV. A Câmara Municipal do Peso da Régua, na manhã do dia 7 de agosto, assegurará a participação 

gratuita das concorrentes numa ação de preparação e formação com o seguinte ordenamento, nos 

seguintes horários: 

- Preparação da expressão comunicacional; 

- Preparação do desfile, devendo para isso ser portadoras dos trajes definidos no ponto seguinte. 

- 12H30 – Almoço 

- Período da tarde (das 14H00 às 18H30) 

- Elaboração de um curto filme de apresentação da candidata, da sua motivação para assumir o reinado 

até eleição de nova Rainha das Vindimas do Peso da Régua e que contenham um convite a visitarem 

Peso da Régua, alusivo às suas seculares potencialidades vitivinícolas e enoturísticas; 

- 19H00 – Jantar volante na proximidade dos camarins 

- Período da noite (das 20H00 às 23H00) 



 

 

- Conversa do júri com cada candidata, para efeitos de avaliação; 

V. Cada concorrente a Rainha das Vindimas do Peso da Régua desfilará em palco duas vezes, com os 

seguintes trajes: 

a) Traje Regional do Douro, sem adornos que não os que originalmente este integra; 

c) Vestido de Noite. 

Os penteados e maquilhagem das concorrentes são da responsabilidade da organização e serão 

realizados nos camarins do palco principal da Av.ª do Douro (instalações gentilmente cedidas pela 

APDL), a partir das 18H00, do dia 7 de Agosto, período durante o qual estará à disposição um buffet 

para jantar, não havendo contacto com o exterior até os desfiles de cada concorrente estarem 

concluídos. 

VI. As concorrentes serão avaliadas por um Júri, constituído por cinco personalidades, representativas 

das áreas: Vitivinicultura, Museologia, Etnografia/Folclore, Comunicação/Jornalismo e Moda. 

VII. A avaliação das concorrentes pelo júri não terá recurso e obedecerá aos seguintes critérios e 

respetiva ponderação, sendo eleitas a Rainha das Vindimas do Peso da Régua e as 1.ª e 2.ª Damas de 

Honor, através da soma das pontuações obtidas em cada um: 

Critério 1. Conversa do júri com cada candidata, na qual serão avaliadas as candidatas no que diz 

respeito (Pontuação de 1 a 10): 

a) Conhecimentos gerais sobre a Região Demarcada do Douro e sobre Peso da Régua. 

b) Comunicação, expressividade e fluência verbal das candidatas. 

1. Dificuldade de expressão, comunicação ou interpretação, tendo revelado conhecimentos insuficientes 

(2 pontos) 

2. Pouca capacidade de expressão, comunicação ou interpretação, tendo revelado conhecimentos 

reduzidos (4 pontos) 

3. Capacidade de expressão, comunicação ou interpretação, tendo revelado conhecimentos suficientes 

(6 pontos) 

4. Boa capacidade de expressão, comunicação ou interpretação, tendo revelado bons conhecimentos (8 

pontos) 

5. Muito boa capacidade de expressão, comunicação ou interpretação, tendo revelado elevados 

conhecimentos (10 pontos) 

Critério 2. Por cada desfile em traje regional do Douro e em vestido de noite (Pontuação de 1 a 10) . 

Pontuação de 1 a 10. 

1. Pouco adequada (4 pontos) 



 

 

2. Adequada (6 pontos) 

3. Muito adequada (8 pontos) 

4. Excelente (10 pontos) 

VIII. Outros prémios 

Serão ainda atribuídos outros prémios apurados da seguinte forma: 

a) Prémio simpatia: a atribuir pelas candidatas entre si; 

b)  Prémio Fotogenia: a atribuir pelo fotógrafo oficial do evento. 

IX. As damas de honor poderão vir a ser chamadas a assumir compromissos da Rainha eleita durante o 

período do reinado na eventual impossibilidade justificada pela mesma. 

X. A Coroa a impor à Rainha, enquanto objeto simbólico do reinado, é propriedade do Município do 

Peso da Régua e as faixas da 1.ª e 2.º dama de honor e dos prémios simpatia e fotogenia, embora 

propriedade das eleitas, só poderão ser exibidas em eventos públicos com a devida autorização da 

Câmara Municipal. 

XI. A inscrição no concurso é gratuita e deverá ser efetuada até dia 3 de agosto através do 

preenchimento da ficha de inscrição que deverá ser enviada para o seguinte endereço de correio 

eletrónico: comissaodefestas.regua@gmail.com  ou entregue pessoalmente na Loja Interativa 

de Turismo, sita na Av.ª do Douro. Em caso de dúvida poderá obter esclarecimentos ligando: 

917534093. 

XII. É da inteira responsabilidade do Júri a resolução dos pontos omissos no presente regulamento. 

 

Peso da Régua, 27 de julho de 2022 
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