
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

REGULAMENTO 



 

 

 

A Câmara Municipal do Peso da Régua e Comissão de Festas de N.S. do Socorro - Festas do 

Douro promovem um concurso de canções que se realizará no dia 7 de agosto de 2022, no 

palco principal instalado na Av.ª do Douro, em Peso da Régua, com o objetivo de estimular a 

composição de temas musicais com acompanhamento vocal cujos textos (poemas) contribuam 

para uma maior visibilidade do mundo rural.  

 

1 – A inscrição no festival 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. 

Podem apresentar-se a concurso intérpretes a solo ou em grupos, no máximo com cinco 

elementos, residentes na região demarcada do Douro. 

A organização não disponibiliza uma banda de músicos profissionais para acompanhamento, 

sendo reproduzida a maquete instrumental entregue no momento da inscrição. No entanto, os 

intérpretes podem optar no ato de inscrição por acompanhamento musical próprio. 

 

2 – Os concorrentes no ato de inscrição têm de apresentar uma maquete (demo), em formato 

áudio/digital da composição instrumental e outra da composição instrumental conjugada com 

a interpretação vocal; 

 

3 – Os temas a patentear ao festival não poderão ultrapassar os três minutos de duração, 

devendo ser originais na composição instrumental e os textos, em português, têm de incluir, 

obrigatoriamente, uma ou mais referências à vinha e/ou ao vinho da região e à atividade 

ecoturística na região demarcada do Douro. 

Nota Importante – Não serão aceites referências diretas ou indiretas ao consumo de vinho. 

 

4 – Será constituído um júri para avaliação das maquetes inscritas cujos elementos integrarão 

um júri comum com a eleição da Rainha das Vindimas do Peso da Régua. 

 

5 – Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados.  
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6 – Os participantes deverão comparecer no local de realização até às 15 horas do dia de 

realização do evento para efetuar o teste de som e voz. 

 

7 – A organização garante aos concorrentes o almoço num restaurante local e um jantar 

volante na área dos camarins. 

8 – O primeiro classificado compromete-se a participar no Festival Nacional da Canção Rural 

2023, em representação do Concelho do Peso da Régua, que se realizará num dos Concelhos 

da Região do Douro membro da Associação de Municípios Portugueses do Vinho – AMPV. 

 

9 – Todas as situações não contempladas neste regulamento serão analisadas e resolvidas pela 

organização. 

 

Peso da Régua, 27 de julho de 2022 

 

 

 

 

 

 

 


