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FINAL
ENQUADRAMENTO

O Festival das Vindimas celebra em 2020 a sua 40.ª edição.

É um evento enraizado na vida dos torrienses, pelas suas 40 edições, bem como pela envolvência das 
jovens de todas as freguesias e comunidades locais ao longo de várias gerações.

O Festival das Vindimas é uma organização da Câmara Municipal de Torres Vedras, com produção da 
empresa municipal Promotorres EM e o apoio das 13 juntas de freguesia do concelho de Torres 
Vedras.

Num ano tão particular, devido à COVID-19, surgiu a necessidade e a oportunidade para apresentar 
um novo formato de evento, dando resposta à situação pandémica, mas também indo ao encontro dos 
interesses das jovens torrienses, através da participação de influencers e da utilização dos meios 
digitais.

Este ano, e devido ao novo formato, assume também um novo nome:

• Festival das Vindimas – Model Challenge 

OBJECTIVO

O Festival das Vindimas Model Challenge tem como principais objetivos:

• Elevar a vinha e o vinho como produto de excelência e como uma das principais atividades 
económicas do concelho;

• Valorizar o território e elevar o sentimento de orgulho e de pertença das candidatas às suas 
freguesias e ao concelho;

• Dar a conhecer a identidade e o património de cada freguesia;

• Inovar o evento, mantendo a tradição;

• Proporcionar às jovens do concelho um conjunto de experiências diferenciadoras;

• Promover a interajuda e as novas amizades entre concorrentes;

• Ampliar o conhecimento das candidatas relativamente ao vinho e à vinha; 

• Eleger a Rainha das Vindimas do concelho de Torres Vedras do ano corrente, que será 
convidada a participar em várias ações a promover pelo Município de Torres Vedras, 
relacionadas com o tema.

MODEL CHALLENGE

REGULAMENTO

O Festival das Vindimas Model Challenge assume este ano um formato online, por episódios, 
gravados e emitidos nas várias plataformas digitais do evento, como o Youtube, Facebook e 
Instagram, nas plataformas digitais dos influencers, bem como da Câmara Municipal de Torres 
Vedras, Promotorres EM e juntas de freguesia.

PARTICIPAÇÃO

Podem participar no Festival das Vindimas Model Challenge jovens do sexo feminino, residentes na 
respetiva freguesia que representam, do concelho de Torres Vedras, com idade mínima de 15 anos 
(completados até 31 de dezembro de 2020) e idade máxima de 25 anos.

A participação está condicionada à confirmação de residência por parte das juntas de freguesia e 
posterior aprovação da Promotorres EM.

As vencedoras (Rainhas de cada freguesia) da edição 2019 não poderão participar no ano seguinte.

INSCRIÇÃO

As jovens deverão realizar a sua candidatura através de formulário próprio (ficha de inscrição), 
acompanhado de foto de meio corpo e um vídeo com o máximo de 30 segundos. 

No vídeo, as candidatas devem apresentar-se, dizendo o seu nome, idade e freguesia de residência, 
bem como outra informação que considerem relevante.

A inscrição tem a data limite de 27 de outubro e deverá ser efetuada através do site da Promotorres, 
em www.promotorres.pt   

SELEÇÃO

Serão aceites todas as inscrições que cumpram os requisitos de inscrição.

O júri fará uma pré-seleção de 10 candidatas em cada freguesia, cuja avaliação será efetuada em off. 

Por cada freguesia serão de seguida selecionadas 2 candidatas, a anunciar no Episódio 1;

As Rainhas das Vindimas de cada freguesia (à frente designada Finalista) serão anunciadas no 
Episódio 8;

Na impossibilidade da Finalista não se fazer representar no Dia Social e/ou na Final, será 
automaticamente substituída pela 2.º candidata da respetiva freguesia.

JÚRI

O Júri é rotativo e composto pelos seguintes influencers/ produtores: 

Laura Belbut, Gabriel Nazaré, João Rebelo,  Inês Castro Mendes, Bruna Guedelha, Matilde Maia 
Loureiro, Inês Costa.

Das decisões do júri não haverá recurso.

EPISÓDIOS

Como referido anteriormente, o Festival das Vindimas Model Challenge assume este ano um novo 
formato.

Assim, e ao contrário das habituais eliminatórias a realizar em cada freguesia, o Festival das 
Vindimas assume este ano um novo formato, através da realização de episódios temáticos que 
permitirão desafiar e avaliar as candidatas, a gravar previamente e a transmitir nas plataformas 
online do evento:

• Episodio 1 - Apresentação do evento, do júri e seleção de candidatas
Difusão a 7 de novembro
Neste episódio serão apresentadas as 2 candidatas selecionadas, por cada freguesia, num total de 26 
candidatas. 
Deste episódio em diante, as 26 candidatas saberão em cada episódio qual o desafio para o próximo.
 

• Episódio 2 e 3 - Criação de um outfit | Eleição da Miss Estilo 
Difusão a 8 e 14 de novembro 
 

• Episódio 4 e 5 – Como me devo maquilhar? | Eleição da Miss Maquilhagem e Cabelo
Difusão a 15 e 21 de novembro

• Episódio 6 e 7 – Catwalk | Eleição da Miss Passerelle
Difusão a 22 e 28 de novembro

• Episódio 8 – Decisão das Finalistas
Difusão a 29 de novembro
Neste episódio será dada a conhecer a Finalista de cada freguesia, tornando-se assim candidata a 
Rainha das Vindimas de Torres Vedras 2020.

• Episódio 9 - Dia Social (presencial, dia 28 de novembro entre as 09h00 e as 19h00) | Eleição 
da Miss Fotogenia

Difusão a 5 de dezembro 

    •    Episódio 10 – Final (presencial, dia 5 de dezembro entre as 09h00 e as 19h00) Eleição da Rainha 
das Vindimas de Torres Vedras – 2020
Difusão a 6 de dezembro

1. A Finalista de cada freguesia, representará a sua freguesia no Dia Social, que antecede a Final;
2. É obrigatório o uso de máscara durante todas as atividades, sendo que, nos momentos de 

foto/vídeo, garantir-se-á o distanciamento social;
3. É obrigatória a presença das Finalistas neste dia social, devendo cada uma levar consigo os 

artigos pessoais, calças/calções/saia de ganga, ténis e sapatos de salto alto (de preferência os 
que vão utilizar na Final); 

4. O programa do Dia Social será divulgado posteriormente às Finalistas;
5. Cada Finalista deverá preparar um pequeno texto sobre a sua freguesia;
6. A organização é responsável pela alimentação das Finalistas, bem como pelo transporte em 

todas as ações a realizar;
7. Caso existam restrições alimentares, a Finalista deverá avisar atempadamente a organização, 

para poder ser providenciado o necessário;
8. Será entregue a cada Finalista, uma t-shirt, uma máscara e um corta-vento, para utilização 

durante o dia social;
9. Entre si, no Dia Social, as Finalistas vão eleger a Miss Simpatia, pelo meio de votação 

individual e secreta, a divulgar na Final.

1. As gravações da Final do Festival das Vindimas irão realizar-se no dia 29 de novembro, será 
uma versão sem público, numa localização a ser comunicada posteriormente; 

2. As Finalistas deverão comparecer com o seu vestido à hora indicada, para produção de cabelo 
e make up;

3. O júri irá eleger: Miss Criatividade; 2ª Dama de Honor; 1ª Dama de Honor; e Rainha das 
Vindimas 2020, do concelho de Torres Vedras;

4. O fotógrafo oficial deverá eleger a Miss Fotogenia;
5. As 7 faixas entregues na Final são: Prémio Simpatia, Prémio Fotogenia, Prémio Criatividade, 

2ª Dama de Honor, 1ª Dama de Honor e Rainha das Vindimas 2020.
6. Prémios:

a. A primeira classificada, eleita Rainha das Vindimas de Torres Vedras 2020, receberá: 
faixa de eleição, bastão de Rainha, um computador portátil, curso de inglês no valor de 
1.000 €, Kit Maquilhagem, headphones, power bank;

b. A 1ª e a 2ª Dama de Honor recebem a respetiva faixa, Kit maquilhagem, curso de inglês, 
headphones e power bank;

c. Todas as participantes recebem: diploma de participação, ramo de flores e prémios de 
patrocinadores;

d. Dependendo dos patrocinadores do Festival, os prémios poderão variar;
e. Os prémios são pessoais e intransmissíveis;

7. Na final, a organização garante maquilhadores e cabeleireiros para as concorrentes.
8. A coroa da Rainha das Vindimas é propriedade da Promotorres, devendo a Rainha eleita 

conservar a mesma durante o seu “reinado”, passando a coroa à próxima vencedora no ano 
seguinte.

9. A Rainha das Vindimas 2020, durante o seu reinado, será convidada a estar presente em 
ações promovidas pela Câmara Municipal de Torres Vedras e participará na Gala Nacional da 
Rainha das Vindimas, sempre que o Município pretenda participar, representando-o. Em caso 
de impedimento, a Rainha será substituída pela 1ª ou 2.ª Dama de Honor.

26 candidatas 
• Oferta de curso de Inglês [30 horas de formação]

Rainha das Vindimas de Torres Vedras - 2020 
• Oferta de curso de inglês [6 meses/180hrs de formação e preparação de certificação 

internacional CAMBRIDGE]

Miss Estilo - Voucher “novo outfit”
Miss Maquilhagem e Cabelo - Alisador/modelador de cabelo

          -  Make up
Miss Passerelle - Voucher “novo outfit”
Miss Fotogenia - Selfie stick
Rainha das Vindimas da Freguesia - Óculos de sol 

Miss Simpatia - Oferta de Kit make up
Miss Selfie  - Oferta selfie stick/estabilizador
Prémio Público - Oferta de kit make up

1.ª Dama de Honor - Final
• Make Up Organizer 
• Maquilhagem
• Power bank
• Phones

2.ª Dama de Honor - Final
• Maquilhagem
• Power bank
• Phones

Rainha das Vindimas de Torres Vedras - 2020 
• Computador portátil 
• Voucher viagem no valor de 250€
• Make up organizer
•  Kit Maquilhagem
• Phones
• Power bank

a) A realização do Dia Social e da Final poderá sofrer alterações, devido ao atual contexto de 
pandemia e por indicação das entidades competentes. Qualquer alteração/adaptação do 
evento será comunicada a todas as Finalistas; 

b) As 13 Finalistas estão abrangidas por seguro de acidentes pessoais no Dia Social e na Final;

c) Consentimento de Proteção de dados na ficha de inscrição: em caso de concordância pelas 
próprias, os dados das candidatas serão utilizados para efeitos de divulgação no concurso e 
seus patrocinadores;

d) Qualquer omissão ao presente Regulamento, será resolvida pela produção do evento no mais 
breve período de tempo possível, sem que das mesmas haja lugar a recurso.

Torres Vedras, 14 de outubro de 2020

Promotorres, EM
Av. Ten. Cor. João Luís de Moura

Edif. Mercado Municipal, loja A, cave | 2560-273 Torres Vedras
Tlf: +351 261 094 746 | Telm: 911 779 458| 

festivaldasvindimas@promotorres.pt | www.promotorres.pt
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3. O júri irá eleger: Miss Criatividade; 2ª Dama de Honor; 1ª Dama de Honor; e Rainha das 
Vindimas 2020, do concelho de Torres Vedras;

4. O fotógrafo oficial deverá eleger a Miss Fotogenia;
5. As 7 faixas entregues na Final são: Prémio Simpatia, Prémio Fotogenia, Prémio Criatividade, 

2ª Dama de Honor, 1ª Dama de Honor e Rainha das Vindimas 2020.
6. Prémios:

a. A primeira classificada, eleita Rainha das Vindimas de Torres Vedras 2020, receberá: 
faixa de eleição, bastão de Rainha, um computador portátil, curso de inglês no valor de 
1.000 €, Kit Maquilhagem, headphones, power bank;

b. A 1ª e a 2ª Dama de Honor recebem a respetiva faixa, Kit maquilhagem, curso de inglês, 
headphones e power bank;

c. Todas as participantes recebem: diploma de participação, ramo de flores e prémios de 
patrocinadores;

d. Dependendo dos patrocinadores do Festival, os prémios poderão variar;
e. Os prémios são pessoais e intransmissíveis;

7. Na final, a organização garante maquilhadores e cabeleireiros para as concorrentes.
8. A coroa da Rainha das Vindimas é propriedade da Promotorres, devendo a Rainha eleita 

conservar a mesma durante o seu “reinado”, passando a coroa à próxima vencedora no ano 
seguinte.

9. A Rainha das Vindimas 2020, durante o seu reinado, será convidada a estar presente em 
ações promovidas pela Câmara Municipal de Torres Vedras e participará na Gala Nacional da 
Rainha das Vindimas, sempre que o Município pretenda participar, representando-o. Em caso 
de impedimento, a Rainha será substituída pela 1ª ou 2.ª Dama de Honor.
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bem como outra informação que considerem relevante.

A inscrição tem a data limite de 27 de outubro e deverá ser efetuada através do site da Promotorres, 
em www.promotorres.pt   

SELEÇÃO

Serão aceites todas as inscrições que cumpram os requisitos de inscrição.

O júri fará uma pré-seleção de 10 candidatas em cada freguesia, cuja avaliação será efetuada em off. 

Por cada freguesia serão de seguida selecionadas 2 candidatas, a anunciar no Episódio 1;

As Rainhas das Vindimas de cada freguesia (à frente designada Finalista) serão anunciadas no 
Episódio 8;

Na impossibilidade da Finalista não se fazer representar no Dia Social e/ou na Final, será 
automaticamente substituída pela 2.º candidata da respetiva freguesia.

JÚRI

O Júri é rotativo e composto pelos seguintes influencers/ produtores: 

Laura Belbut, Gabriel Nazaré, João Rebelo,  Inês Castro Mendes, Bruna Guedelha, Matilde Maia 
Loureiro, Inês Costa.

Das decisões do júri não haverá recurso.

EPISÓDIOS

Como referido anteriormente, o Festival das Vindimas Model Challenge assume este ano um novo 
formato.

Assim, e ao contrário das habituais eliminatórias a realizar em cada freguesia, o Festival das 
Vindimas assume este ano um novo formato, através da realização de episódios temáticos que 
permitirão desafiar e avaliar as candidatas, a gravar previamente e a transmitir nas plataformas 
online do evento:

• Episodio 1 - Apresentação do evento, do júri e seleção de candidatas
Difusão a 7 de novembro
Neste episódio serão apresentadas as 2 candidatas selecionadas, por cada freguesia, num total de 26 
candidatas. 
Deste episódio em diante, as 26 candidatas saberão em cada episódio qual o desafio para o próximo.
 

• Episódio 2 e 3 - Criação de um outfit | Eleição da Miss Estilo 
Difusão a 8 e 14 de novembro 
 

• Episódio 4 e 5 – Como me devo maquilhar? | Eleição da Miss Maquilhagem e Cabelo
Difusão a 15 e 21 de novembro

• Episódio 6 e 7 – Catwalk | Eleição da Miss Passerelle
Difusão a 22 e 28 de novembro

• Episódio 8 – Decisão das Finalistas
Difusão a 29 de novembro
Neste episódio será dada a conhecer a Finalista de cada freguesia, tornando-se assim candidata a 
Rainha das Vindimas de Torres Vedras 2020.

• Episódio 9 - Dia Social (presencial, dia 28 de novembro entre as 09h00 e as 19h00) | Eleição 
da Miss Fotogenia

Difusão a 5 de dezembro 

    •    Episódio 10 – Final (presencial, dia 5 de dezembro entre as 09h00 e as 19h00) Eleição da Rainha 
das Vindimas de Torres Vedras – 2020
Difusão a 6 de dezembro

1. A Finalista de cada freguesia, representará a sua freguesia no Dia Social, que antecede a Final;
2. É obrigatório o uso de máscara durante todas as atividades, sendo que, nos momentos de 

foto/vídeo, garantir-se-á o distanciamento social;
3. É obrigatória a presença das Finalistas neste dia social, devendo cada uma levar consigo os 

artigos pessoais, calças/calções/saia de ganga, ténis e sapatos de salto alto (de preferência os 
que vão utilizar na Final); 

4. O programa do Dia Social será divulgado posteriormente às Finalistas;
5. Cada Finalista deverá preparar um pequeno texto sobre a sua freguesia;
6. A organização é responsável pela alimentação das Finalistas, bem como pelo transporte em 

todas as ações a realizar;
7. Caso existam restrições alimentares, a Finalista deverá avisar atempadamente a organização, 

para poder ser providenciado o necessário;
8. Será entregue a cada Finalista, uma t-shirt, uma máscara e um corta-vento, para utilização 

durante o dia social;
9. Entre si, no Dia Social, as Finalistas vão eleger a Miss Simpatia, pelo meio de votação 

individual e secreta, a divulgar na Final.

1. As gravações da Final do Festival das Vindimas irão realizar-se no dia 29 de novembro, será 
uma versão sem público, numa localização a ser comunicada posteriormente; 

2. As Finalistas deverão comparecer com o seu vestido à hora indicada, para produção de cabelo 
e make up;

3. O júri irá eleger: Miss Criatividade; 2ª Dama de Honor; 1ª Dama de Honor; e Rainha das 
Vindimas 2020, do concelho de Torres Vedras;

4. O fotógrafo oficial deverá eleger a Miss Fotogenia;
5. As 7 faixas entregues na Final são: Prémio Simpatia, Prémio Fotogenia, Prémio Criatividade, 

2ª Dama de Honor, 1ª Dama de Honor e Rainha das Vindimas 2020.
6. Prémios:

a. A primeira classificada, eleita Rainha das Vindimas de Torres Vedras 2020, receberá: 
faixa de eleição, bastão de Rainha, um computador portátil, curso de inglês no valor de 
1.000 €, Kit Maquilhagem, headphones, power bank;

b. A 1ª e a 2ª Dama de Honor recebem a respetiva faixa, Kit maquilhagem, curso de inglês, 
headphones e power bank;

c. Todas as participantes recebem: diploma de participação, ramo de flores e prémios de 
patrocinadores;

d. Dependendo dos patrocinadores do Festival, os prémios poderão variar;
e. Os prémios são pessoais e intransmissíveis;

7. Na final, a organização garante maquilhadores e cabeleireiros para as concorrentes.
8. A coroa da Rainha das Vindimas é propriedade da Promotorres, devendo a Rainha eleita 

conservar a mesma durante o seu “reinado”, passando a coroa à próxima vencedora no ano 
seguinte.

9. A Rainha das Vindimas 2020, durante o seu reinado, será convidada a estar presente em 
ações promovidas pela Câmara Municipal de Torres Vedras e participará na Gala Nacional da 
Rainha das Vindimas, sempre que o Município pretenda participar, representando-o. Em caso 
de impedimento, a Rainha será substituída pela 1ª ou 2.ª Dama de Honor.

26 candidatas 
• Oferta de curso de Inglês [30 horas de formação]

Rainha das Vindimas de Torres Vedras - 2020 
• Oferta de curso de inglês [6 meses/180hrs de formação e preparação de certificação 

internacional CAMBRIDGE]

Miss Estilo - Voucher “novo outfit”
Miss Maquilhagem e Cabelo - Alisador/modelador de cabelo

          -  Make up
Miss Passerelle - Voucher “novo outfit”
Miss Fotogenia - Selfie stick
Rainha das Vindimas da Freguesia - Óculos de sol 

Miss Simpatia - Oferta de Kit make up
Miss Selfie  - Oferta selfie stick/estabilizador
Prémio Público - Oferta de kit make up

1.ª Dama de Honor - Final
• Make Up Organizer 
• Maquilhagem
• Power bank
• Phones

2.ª Dama de Honor - Final
• Maquilhagem
• Power bank
• Phones

Rainha das Vindimas de Torres Vedras - 2020 
• Computador portátil 
• Voucher viagem no valor de 250€
• Make up organizer
•  Kit Maquilhagem
• Phones
• Power bank

a) A realização do Dia Social e da Final poderá sofrer alterações, devido ao atual contexto de 
pandemia e por indicação das entidades competentes. Qualquer alteração/adaptação do 
evento será comunicada a todas as Finalistas; 

b) As 13 Finalistas estão abrangidas por seguro de acidentes pessoais no Dia Social e na Final;

c) Consentimento de Proteção de dados na ficha de inscrição: em caso de concordância pelas 
próprias, os dados das candidatas serão utilizados para efeitos de divulgação no concurso e 
seus patrocinadores;

d) Qualquer omissão ao presente Regulamento, será resolvida pela produção do evento no mais 
breve período de tempo possível, sem que das mesmas haja lugar a recurso.

Torres Vedras, 14 de outubro de 2020

Promotorres, EM
Av. Ten. Cor. João Luís de Moura

Edif. Mercado Municipal, loja A, cave | 2560-273 Torres Vedras
Tlf: +351 261 094 746 | Telm: 911 779 458| 

festivaldasvindimas@promotorres.pt | www.promotorres.pt
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MODEL CHALLENGE

ENQUADRAMENTO

O Festival das Vindimas celebra em 2020 a sua 40.ª edição.

É um evento enraizado na vida dos torrienses, pelas suas 40 edições, bem como pela envolvência das 
jovens de todas as freguesias e comunidades locais ao longo de várias gerações.

O Festival das Vindimas é uma organização da Câmara Municipal de Torres Vedras, com produção da 
empresa municipal Promotorres EM e o apoio das 13 juntas de freguesia do concelho de Torres 
Vedras.

Num ano tão particular, devido à COVID-19, surgiu a necessidade e a oportunidade para apresentar 
um novo formato de evento, dando resposta à situação pandémica, mas também indo ao encontro dos 
interesses das jovens torrienses, através da participação de influencers e da utilização dos meios 
digitais.

Este ano, e devido ao novo formato, assume também um novo nome:

• Festival das Vindimas – Model Challenge 

OBJECTIVO

O Festival das Vindimas Model Challenge tem como principais objetivos:

• Elevar a vinha e o vinho como produto de excelência e como uma das principais atividades 
económicas do concelho;

• Valorizar o território e elevar o sentimento de orgulho e de pertença das candidatas às suas 
freguesias e ao concelho;

• Dar a conhecer a identidade e o património de cada freguesia;

• Inovar o evento, mantendo a tradição;

• Proporcionar às jovens do concelho um conjunto de experiências diferenciadoras;

• Promover a interajuda e as novas amizades entre concorrentes;

• Ampliar o conhecimento das candidatas relativamente ao vinho e à vinha; 

• Eleger a Rainha das Vindimas do concelho de Torres Vedras do ano corrente, que será 
convidada a participar em várias ações a promover pelo Município de Torres Vedras, 
relacionadas com o tema.

REGULAMENTO

O Festival das Vindimas Model Challenge assume este ano um formato online, por episódios, 
gravados e emitidos nas várias plataformas digitais do evento, como o Youtube, Facebook e 
Instagram, nas plataformas digitais dos influencers, bem como da Câmara Municipal de Torres 
Vedras, Promotorres EM e juntas de freguesia.

PARTICIPAÇÃO

Podem participar no Festival das Vindimas Model Challenge jovens do sexo feminino, residentes na 
respetiva freguesia que representam, do concelho de Torres Vedras, com idade mínima de 15 anos 
(completados até 31 de dezembro de 2020) e idade máxima de 25 anos.

A participação está condicionada à confirmação de residência por parte das juntas de freguesia e 
posterior aprovação da Promotorres EM.

As vencedoras (Rainhas de cada freguesia) da edição 2019 não poderão participar no ano seguinte.

INSCRIÇÃO

As jovens deverão realizar a sua candidatura através de formulário próprio (ficha de inscrição), 
acompanhado de foto de meio corpo e um vídeo com o máximo de 30 segundos. 

No vídeo, as candidatas devem apresentar-se, dizendo o seu nome, idade e freguesia de residência, 
bem como outra informação que considerem relevante.

A inscrição tem a data limite de 27 de outubro e deverá ser efetuada através do site da Promotorres, 
em www.promotorres.pt   

SELEÇÃO

Serão aceites todas as inscrições que cumpram os requisitos de inscrição.

O júri fará uma pré-seleção de 10 candidatas em cada freguesia, cuja avaliação será efetuada em off. 

Por cada freguesia serão de seguida selecionadas 2 candidatas, a anunciar no Episódio 1;

As Rainhas das Vindimas de cada freguesia (à frente designada Finalista) serão anunciadas no 
Episódio 8;

Na impossibilidade da Finalista não se fazer representar no Dia Social e/ou na Final, será 
automaticamente substituída pela 2.º candidata da respetiva freguesia.

JÚRI

O Júri é rotativo e composto pelos seguintes influencers/ produtores: 

Laura Belbut, Gabriel Nazaré, João Rebelo,  Inês Castro Mendes, Bruna Guedelha, Matilde Maia 
Loureiro, Inês Costa.

Das decisões do júri não haverá recurso.

EPISÓDIOS

Como referido anteriormente, o Festival das Vindimas Model Challenge assume este ano um novo 
formato.

Assim, e ao contrário das habituais eliminatórias a realizar em cada freguesia, o Festival das 
Vindimas assume este ano um novo formato, através da realização de episódios temáticos que 
permitirão desafiar e avaliar as candidatas, a gravar previamente e a transmitir nas plataformas 
online do evento:

• Episodio 1 - Apresentação do evento, do júri e seleção de candidatas
Difusão a 7 de novembro
Neste episódio serão apresentadas as 2 candidatas selecionadas, por cada freguesia, num total de 26 
candidatas. 
Deste episódio em diante, as 26 candidatas saberão em cada episódio qual o desafio para o próximo.
 

• Episódio 2 e 3 - Criação de um outfit | Eleição da Miss Estilo 
Difusão a 8 e 14 de novembro 
 

• Episódio 4 e 5 – Como me devo maquilhar? | Eleição da Miss Maquilhagem e Cabelo
Difusão a 15 e 21 de novembro

• Episódio 6 e 7 – Catwalk | Eleição da Miss Passerelle
Difusão a 22 e 28 de novembro

• Episódio 8 – Decisão das Finalistas
Difusão a 29 de novembro
Neste episódio será dada a conhecer a Finalista de cada freguesia, tornando-se assim candidata a 
Rainha das Vindimas de Torres Vedras 2020.

• Episódio 9 - Dia Social (presencial, dia 28 de novembro entre as 09h00 e as 19h00) | Eleição 
da Miss Fotogenia

Difusão a 5 de dezembro 

    •    Episódio 10 – Final (presencial, dia 5 de dezembro entre as 09h00 e as 19h00) Eleição da Rainha 
das Vindimas de Torres Vedras – 2020
Difusão a 6 de dezembro

1. A Finalista de cada freguesia, representará a sua freguesia no Dia Social, que antecede a Final;
2. É obrigatório o uso de máscara durante todas as atividades, sendo que, nos momentos de 

foto/vídeo, garantir-se-á o distanciamento social;
3. É obrigatória a presença das Finalistas neste dia social, devendo cada uma levar consigo os 

artigos pessoais, calças/calções/saia de ganga, ténis e sapatos de salto alto (de preferência os 
que vão utilizar na Final); 

4. O programa do Dia Social será divulgado posteriormente às Finalistas;
5. Cada Finalista deverá preparar um pequeno texto sobre a sua freguesia;
6. A organização é responsável pela alimentação das Finalistas, bem como pelo transporte em 

todas as ações a realizar;
7. Caso existam restrições alimentares, a Finalista deverá avisar atempadamente a organização, 

para poder ser providenciado o necessário;
8. Será entregue a cada Finalista, uma t-shirt, uma máscara e um corta-vento, para utilização 

durante o dia social;
9. Entre si, no Dia Social, as Finalistas vão eleger a Miss Simpatia, pelo meio de votação 

individual e secreta, a divulgar na Final.

1. As gravações da Final do Festival das Vindimas irão realizar-se no dia 29 de novembro, será 
uma versão sem público, numa localização a ser comunicada posteriormente; 

2. As Finalistas deverão comparecer com o seu vestido à hora indicada, para produção de cabelo 
e make up;

3. O júri irá eleger: Miss Criatividade; 2ª Dama de Honor; 1ª Dama de Honor; e Rainha das 
Vindimas 2020, do concelho de Torres Vedras;

4. O fotógrafo oficial deverá eleger a Miss Fotogenia;
5. As 7 faixas entregues na Final são: Prémio Simpatia, Prémio Fotogenia, Prémio Criatividade, 

2ª Dama de Honor, 1ª Dama de Honor e Rainha das Vindimas 2020.
6. Prémios:

a. A primeira classificada, eleita Rainha das Vindimas de Torres Vedras 2020, receberá: 
faixa de eleição, bastão de Rainha, um computador portátil, curso de inglês no valor de 
1.000 €, Kit Maquilhagem, headphones, power bank;

b. A 1ª e a 2ª Dama de Honor recebem a respetiva faixa, Kit maquilhagem, curso de inglês, 
headphones e power bank;

c. Todas as participantes recebem: diploma de participação, ramo de flores e prémios de 
patrocinadores;

DIA SOCIAL d. Dependendo dos patrocinadores do Festival, os prémios poderão variar;
e. Os prémios são pessoais e intransmissíveis;

7. Na final, a organização garante maquilhadores e cabeleireiros para as concorrentes.
8. A coroa da Rainha das Vindimas é propriedade da Promotorres, devendo a Rainha eleita 

conservar a mesma durante o seu “reinado”, passando a coroa à próxima vencedora no ano 
seguinte.

9. A Rainha das Vindimas 2020, durante o seu reinado, será convidada a estar presente em 
ações promovidas pela Câmara Municipal de Torres Vedras e participará na Gala Nacional da 
Rainha das Vindimas, sempre que o Município pretenda participar, representando-o. Em caso 
de impedimento, a Rainha será substituída pela 1ª ou 2.ª Dama de Honor.

26 candidatas 
• Oferta de curso de Inglês [30 horas de formação]

Rainha das Vindimas de Torres Vedras - 2020 
• Oferta de curso de inglês [6 meses/180hrs de formação e preparação de certificação 

internacional CAMBRIDGE]

Miss Estilo - Voucher “novo outfit”
Miss Maquilhagem e Cabelo - Alisador/modelador de cabelo

          -  Make up
Miss Passerelle - Voucher “novo outfit”
Miss Fotogenia - Selfie stick
Rainha das Vindimas da Freguesia - Óculos de sol 

Miss Simpatia - Oferta de Kit make up
Miss Selfie  - Oferta selfie stick/estabilizador
Prémio Público - Oferta de kit make up

1.ª Dama de Honor - Final
• Make Up Organizer 
• Maquilhagem
• Power bank
• Phones

2.ª Dama de Honor - Final
• Maquilhagem
• Power bank
• Phones

Rainha das Vindimas de Torres Vedras - 2020 
• Computador portátil 
• Voucher viagem no valor de 250€
• Make up organizer
•  Kit Maquilhagem
• Phones
• Power bank

a) A realização do Dia Social e da Final poderá sofrer alterações, devido ao atual contexto de 
pandemia e por indicação das entidades competentes. Qualquer alteração/adaptação do 
evento será comunicada a todas as Finalistas; 

b) As 13 Finalistas estão abrangidas por seguro de acidentes pessoais no Dia Social e na Final;

c) Consentimento de Proteção de dados na ficha de inscrição: em caso de concordância pelas 
próprias, os dados das candidatas serão utilizados para efeitos de divulgação no concurso e 
seus patrocinadores;

d) Qualquer omissão ao presente Regulamento, será resolvida pela produção do evento no mais 
breve período de tempo possível, sem que das mesmas haja lugar a recurso.

Torres Vedras, 14 de outubro de 2020

Promotorres, EM
Av. Ten. Cor. João Luís de Moura

Edif. Mercado Municipal, loja A, cave | 2560-273 Torres Vedras
Tlf: +351 261 094 746 | Telm: 911 779 458| 

festivaldasvindimas@promotorres.pt | www.promotorres.pt

FINAL
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MODEL CHALLENGE

ENQUADRAMENTO

O Festival das Vindimas celebra em 2020 a sua 40.ª edição.

É um evento enraizado na vida dos torrienses, pelas suas 40 edições, bem como pela envolvência das 
jovens de todas as freguesias e comunidades locais ao longo de várias gerações.

O Festival das Vindimas é uma organização da Câmara Municipal de Torres Vedras, com produção da 
empresa municipal Promotorres EM e o apoio das 13 juntas de freguesia do concelho de Torres 
Vedras.

Num ano tão particular, devido à COVID-19, surgiu a necessidade e a oportunidade para apresentar 
um novo formato de evento, dando resposta à situação pandémica, mas também indo ao encontro dos 
interesses das jovens torrienses, através da participação de influencers e da utilização dos meios 
digitais.

Este ano, e devido ao novo formato, assume também um novo nome:

• Festival das Vindimas – Model Challenge 

OBJECTIVO

O Festival das Vindimas Model Challenge tem como principais objetivos:

• Elevar a vinha e o vinho como produto de excelência e como uma das principais atividades 
económicas do concelho;

• Valorizar o território e elevar o sentimento de orgulho e de pertença das candidatas às suas 
freguesias e ao concelho;

• Dar a conhecer a identidade e o património de cada freguesia;

• Inovar o evento, mantendo a tradição;

• Proporcionar às jovens do concelho um conjunto de experiências diferenciadoras;

• Promover a interajuda e as novas amizades entre concorrentes;

• Ampliar o conhecimento das candidatas relativamente ao vinho e à vinha; 

• Eleger a Rainha das Vindimas do concelho de Torres Vedras do ano corrente, que será 
convidada a participar em várias ações a promover pelo Município de Torres Vedras, 
relacionadas com o tema.

REGULAMENTO

O Festival das Vindimas Model Challenge assume este ano um formato online, por episódios, 
gravados e emitidos nas várias plataformas digitais do evento, como o Youtube, Facebook e 
Instagram, nas plataformas digitais dos influencers, bem como da Câmara Municipal de Torres 
Vedras, Promotorres EM e juntas de freguesia.

PARTICIPAÇÃO

Podem participar no Festival das Vindimas Model Challenge jovens do sexo feminino, residentes na 
respetiva freguesia que representam, do concelho de Torres Vedras, com idade mínima de 15 anos 
(completados até 31 de dezembro de 2020) e idade máxima de 25 anos.

A participação está condicionada à confirmação de residência por parte das juntas de freguesia e 
posterior aprovação da Promotorres EM.

As vencedoras (Rainhas de cada freguesia) da edição 2019 não poderão participar no ano seguinte.

INSCRIÇÃO

As jovens deverão realizar a sua candidatura através de formulário próprio (ficha de inscrição), 
acompanhado de foto de meio corpo e um vídeo com o máximo de 30 segundos. 

No vídeo, as candidatas devem apresentar-se, dizendo o seu nome, idade e freguesia de residência, 
bem como outra informação que considerem relevante.

A inscrição tem a data limite de 27 de outubro e deverá ser efetuada através do site da Promotorres, 
em www.promotorres.pt   

SELEÇÃO

Serão aceites todas as inscrições que cumpram os requisitos de inscrição.

O júri fará uma pré-seleção de 10 candidatas em cada freguesia, cuja avaliação será efetuada em off. 

Por cada freguesia serão de seguida selecionadas 2 candidatas, a anunciar no Episódio 1;

As Rainhas das Vindimas de cada freguesia (à frente designada Finalista) serão anunciadas no 
Episódio 8;

Na impossibilidade da Finalista não se fazer representar no Dia Social e/ou na Final, será 
automaticamente substituída pela 2.º candidata da respetiva freguesia.

JÚRI

O Júri é rotativo e composto pelos seguintes influencers/ produtores: 

Laura Belbut, Gabriel Nazaré, João Rebelo,  Inês Castro Mendes, Bruna Guedelha, Matilde Maia 
Loureiro, Inês Costa.

Das decisões do júri não haverá recurso.

EPISÓDIOS

Como referido anteriormente, o Festival das Vindimas Model Challenge assume este ano um novo 
formato.

Assim, e ao contrário das habituais eliminatórias a realizar em cada freguesia, o Festival das 
Vindimas assume este ano um novo formato, através da realização de episódios temáticos que 
permitirão desafiar e avaliar as candidatas, a gravar previamente e a transmitir nas plataformas 
online do evento:

• Episodio 1 - Apresentação do evento, do júri e seleção de candidatas
Difusão a 7 de novembro
Neste episódio serão apresentadas as 2 candidatas selecionadas, por cada freguesia, num total de 26 
candidatas. 
Deste episódio em diante, as 26 candidatas saberão em cada episódio qual o desafio para o próximo.
 

• Episódio 2 e 3 - Criação de um outfit | Eleição da Miss Estilo 
Difusão a 8 e 14 de novembro 
 

• Episódio 4 e 5 – Como me devo maquilhar? | Eleição da Miss Maquilhagem e Cabelo
Difusão a 15 e 21 de novembro

• Episódio 6 e 7 – Catwalk | Eleição da Miss Passerelle
Difusão a 22 e 28 de novembro

• Episódio 8 – Decisão das Finalistas
Difusão a 29 de novembro
Neste episódio será dada a conhecer a Finalista de cada freguesia, tornando-se assim candidata a 
Rainha das Vindimas de Torres Vedras 2020.

• Episódio 9 - Dia Social (presencial, dia 28 de novembro entre as 09h00 e as 19h00) | Eleição 
da Miss Fotogenia

Difusão a 5 de dezembro 

    •    Episódio 10 – Final (presencial, dia 5 de dezembro entre as 09h00 e as 19h00) Eleição da Rainha 
das Vindimas de Torres Vedras – 2020
Difusão a 6 de dezembro

1. A Finalista de cada freguesia, representará a sua freguesia no Dia Social, que antecede a Final;
2. É obrigatório o uso de máscara durante todas as atividades, sendo que, nos momentos de 

foto/vídeo, garantir-se-á o distanciamento social;
3. É obrigatória a presença das Finalistas neste dia social, devendo cada uma levar consigo os 

artigos pessoais, calças/calções/saia de ganga, ténis e sapatos de salto alto (de preferência os 
que vão utilizar na Final); 

4. O programa do Dia Social será divulgado posteriormente às Finalistas;
5. Cada Finalista deverá preparar um pequeno texto sobre a sua freguesia;
6. A organização é responsável pela alimentação das Finalistas, bem como pelo transporte em 

todas as ações a realizar;
7. Caso existam restrições alimentares, a Finalista deverá avisar atempadamente a organização, 

para poder ser providenciado o necessário;
8. Será entregue a cada Finalista, uma t-shirt, uma máscara e um corta-vento, para utilização 

durante o dia social;
9. Entre si, no Dia Social, as Finalistas vão eleger a Miss Simpatia, pelo meio de votação 

individual e secreta, a divulgar na Final.

1. As gravações da Final do Festival das Vindimas irão realizar-se no dia 29 de novembro, será 
uma versão sem público, numa localização a ser comunicada posteriormente; 

2. As Finalistas deverão comparecer com o seu vestido à hora indicada, para produção de cabelo 
e make up;

3. O júri irá eleger: Miss Criatividade; 2ª Dama de Honor; 1ª Dama de Honor; e Rainha das 
Vindimas 2020, do concelho de Torres Vedras;

4. O fotógrafo oficial deverá eleger a Miss Fotogenia;
5. As 7 faixas entregues na Final são: Prémio Simpatia, Prémio Fotogenia, Prémio Criatividade, 

2ª Dama de Honor, 1ª Dama de Honor e Rainha das Vindimas 2020.
6. Prémios:

a. A primeira classificada, eleita Rainha das Vindimas de Torres Vedras 2020, receberá: 
faixa de eleição, bastão de Rainha, um computador portátil, curso de inglês no valor de 
1.000 €, Kit Maquilhagem, headphones, power bank;

b. A 1ª e a 2ª Dama de Honor recebem a respetiva faixa, Kit maquilhagem, curso de inglês, 
headphones e power bank;

c. Todas as participantes recebem: diploma de participação, ramo de flores e prémios de 
patrocinadores;

d. Dependendo dos patrocinadores do Festival, os prémios poderão variar;
e. Os prémios são pessoais e intransmissíveis;

7. Na final, a organização garante maquilhadores e cabeleireiros para as concorrentes.
8. A coroa da Rainha das Vindimas é propriedade da Promotorres, devendo a Rainha eleita 

conservar a mesma durante o seu “reinado”, passando a coroa à próxima vencedora no ano 
seguinte.

9. A Rainha das Vindimas 2020, durante o seu reinado, será convidada a estar presente em 
ações promovidas pela Câmara Municipal de Torres Vedras e participará na Gala Nacional da 
Rainha das Vindimas, sempre que o Município pretenda participar, representando-o. Em caso 
de impedimento, a Rainha será substituída pela 1ª ou 2.ª Dama de Honor.

26 candidatas 
• Oferta de curso de Inglês [30 horas de formação]

Rainha das Vindimas de Torres Vedras - 2020 
• Oferta de curso de inglês [6 meses/180hrs de formação e preparação de certificação 

internacional CAMBRIDGE]

Miss Estilo - Voucher “novo outfit”
Miss Maquilhagem e Cabelo - Alisador/modelador de cabelo

          -  Make up
Miss Passerelle - Voucher “novo outfit”
Miss Fotogenia - Selfie stick
Rainha das Vindimas da Freguesia - Óculos de sol 

Miss Simpatia - Oferta de Kit make up
Miss Selfie  - Oferta selfie stick/estabilizador
Prémio Público - Oferta de kit make up

1.ª Dama de Honor - Final
• Make Up Organizer 
• Maquilhagem
• Power bank
• Phones

2.ª Dama de Honor - Final
• Maquilhagem
• Power bank
• Phones

Rainha das Vindimas de Torres Vedras - 2020 
• Computador portátil 
• Voucher viagem no valor de 250€
• Make up organizer
•  Kit Maquilhagem
• Phones
• Power bank

a) A realização do Dia Social e da Final poderá sofrer alterações, devido ao atual contexto de 
pandemia e por indicação das entidades competentes. Qualquer alteração/adaptação do 
evento será comunicada a todas as Finalistas; 

b) As 13 Finalistas estão abrangidas por seguro de acidentes pessoais no Dia Social e na Final;

c) Consentimento de Proteção de dados na ficha de inscrição: em caso de concordância pelas 
próprias, os dados das candidatas serão utilizados para efeitos de divulgação no concurso e 
seus patrocinadores;

d) Qualquer omissão ao presente Regulamento, será resolvida pela produção do evento no mais 
breve período de tempo possível, sem que das mesmas haja lugar a recurso.

Torres Vedras, 14 de outubro de 2020

Promotorres, EM
Av. Ten. Cor. João Luís de Moura

Edif. Mercado Municipal, loja A, cave | 2560-273 Torres Vedras
Tlf: +351 261 094 746 | Telm: 911 779 458| 

festivaldasvindimas@promotorres.pt | www.promotorres.pt

OFERTA FORMATIVA 

PRÉMIOS » DESAFIOS EPISÓDIOS E DIA SOCIAL

PRÉMIOS » FINAL
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MODEL CHALLENGE

ENQUADRAMENTO

O Festival das Vindimas celebra em 2020 a sua 40.ª edição.

É um evento enraizado na vida dos torrienses, pelas suas 40 edições, bem como pela envolvência das 
jovens de todas as freguesias e comunidades locais ao longo de várias gerações.

O Festival das Vindimas é uma organização da Câmara Municipal de Torres Vedras, com produção da 
empresa municipal Promotorres EM e o apoio das 13 juntas de freguesia do concelho de Torres 
Vedras.

Num ano tão particular, devido à COVID-19, surgiu a necessidade e a oportunidade para apresentar 
um novo formato de evento, dando resposta à situação pandémica, mas também indo ao encontro dos 
interesses das jovens torrienses, através da participação de influencers e da utilização dos meios 
digitais.

Este ano, e devido ao novo formato, assume também um novo nome:

• Festival das Vindimas – Model Challenge 

OBJECTIVO

O Festival das Vindimas Model Challenge tem como principais objetivos:

• Elevar a vinha e o vinho como produto de excelência e como uma das principais atividades 
económicas do concelho;

• Valorizar o território e elevar o sentimento de orgulho e de pertença das candidatas às suas 
freguesias e ao concelho;

• Dar a conhecer a identidade e o património de cada freguesia;

• Inovar o evento, mantendo a tradição;

• Proporcionar às jovens do concelho um conjunto de experiências diferenciadoras;

• Promover a interajuda e as novas amizades entre concorrentes;

• Ampliar o conhecimento das candidatas relativamente ao vinho e à vinha; 

• Eleger a Rainha das Vindimas do concelho de Torres Vedras do ano corrente, que será 
convidada a participar em várias ações a promover pelo Município de Torres Vedras, 
relacionadas com o tema.

REGULAMENTO

O Festival das Vindimas Model Challenge assume este ano um formato online, por episódios, 
gravados e emitidos nas várias plataformas digitais do evento, como o Youtube, Facebook e 
Instagram, nas plataformas digitais dos influencers, bem como da Câmara Municipal de Torres 
Vedras, Promotorres EM e juntas de freguesia.

PARTICIPAÇÃO

Podem participar no Festival das Vindimas Model Challenge jovens do sexo feminino, residentes na 
respetiva freguesia que representam, do concelho de Torres Vedras, com idade mínima de 15 anos 
(completados até 31 de dezembro de 2020) e idade máxima de 25 anos.

A participação está condicionada à confirmação de residência por parte das juntas de freguesia e 
posterior aprovação da Promotorres EM.

As vencedoras (Rainhas de cada freguesia) da edição 2019 não poderão participar no ano seguinte.

INSCRIÇÃO

As jovens deverão realizar a sua candidatura através de formulário próprio (ficha de inscrição), 
acompanhado de foto de meio corpo e um vídeo com o máximo de 30 segundos. 

No vídeo, as candidatas devem apresentar-se, dizendo o seu nome, idade e freguesia de residência, 
bem como outra informação que considerem relevante.

A inscrição tem a data limite de 27 de outubro e deverá ser efetuada através do site da Promotorres, 
em www.promotorres.pt   

SELEÇÃO

Serão aceites todas as inscrições que cumpram os requisitos de inscrição.

O júri fará uma pré-seleção de 10 candidatas em cada freguesia, cuja avaliação será efetuada em off. 

Por cada freguesia serão de seguida selecionadas 2 candidatas, a anunciar no Episódio 1;

As Rainhas das Vindimas de cada freguesia (à frente designada Finalista) serão anunciadas no 
Episódio 8;

Na impossibilidade da Finalista não se fazer representar no Dia Social e/ou na Final, será 
automaticamente substituída pela 2.º candidata da respetiva freguesia.

JÚRI

O Júri é rotativo e composto pelos seguintes influencers/ produtores: 

Laura Belbut, Gabriel Nazaré, João Rebelo,  Inês Castro Mendes, Bruna Guedelha, Matilde Maia 
Loureiro, Inês Costa.

Das decisões do júri não haverá recurso.

EPISÓDIOS

Como referido anteriormente, o Festival das Vindimas Model Challenge assume este ano um novo 
formato.

Assim, e ao contrário das habituais eliminatórias a realizar em cada freguesia, o Festival das 
Vindimas assume este ano um novo formato, através da realização de episódios temáticos que 
permitirão desafiar e avaliar as candidatas, a gravar previamente e a transmitir nas plataformas 
online do evento:

• Episodio 1 - Apresentação do evento, do júri e seleção de candidatas
Difusão a 7 de novembro
Neste episódio serão apresentadas as 2 candidatas selecionadas, por cada freguesia, num total de 26 
candidatas. 
Deste episódio em diante, as 26 candidatas saberão em cada episódio qual o desafio para o próximo.
 

• Episódio 2 e 3 - Criação de um outfit | Eleição da Miss Estilo 
Difusão a 8 e 14 de novembro 
 

• Episódio 4 e 5 – Como me devo maquilhar? | Eleição da Miss Maquilhagem e Cabelo
Difusão a 15 e 21 de novembro

• Episódio 6 e 7 – Catwalk | Eleição da Miss Passerelle
Difusão a 22 e 28 de novembro

• Episódio 8 – Decisão das Finalistas
Difusão a 29 de novembro
Neste episódio será dada a conhecer a Finalista de cada freguesia, tornando-se assim candidata a 
Rainha das Vindimas de Torres Vedras 2020.

• Episódio 9 - Dia Social (presencial, dia 28 de novembro entre as 09h00 e as 19h00) | Eleição 
da Miss Fotogenia

Difusão a 5 de dezembro 

    •    Episódio 10 – Final (presencial, dia 5 de dezembro entre as 09h00 e as 19h00) Eleição da Rainha 
das Vindimas de Torres Vedras – 2020
Difusão a 6 de dezembro

1. A Finalista de cada freguesia, representará a sua freguesia no Dia Social, que antecede a Final;
2. É obrigatório o uso de máscara durante todas as atividades, sendo que, nos momentos de 

foto/vídeo, garantir-se-á o distanciamento social;
3. É obrigatória a presença das Finalistas neste dia social, devendo cada uma levar consigo os 

artigos pessoais, calças/calções/saia de ganga, ténis e sapatos de salto alto (de preferência os 
que vão utilizar na Final); 

4. O programa do Dia Social será divulgado posteriormente às Finalistas;
5. Cada Finalista deverá preparar um pequeno texto sobre a sua freguesia;
6. A organização é responsável pela alimentação das Finalistas, bem como pelo transporte em 

todas as ações a realizar;
7. Caso existam restrições alimentares, a Finalista deverá avisar atempadamente a organização, 

para poder ser providenciado o necessário;
8. Será entregue a cada Finalista, uma t-shirt, uma máscara e um corta-vento, para utilização 

durante o dia social;
9. Entre si, no Dia Social, as Finalistas vão eleger a Miss Simpatia, pelo meio de votação 

individual e secreta, a divulgar na Final.

1. As gravações da Final do Festival das Vindimas irão realizar-se no dia 29 de novembro, será 
uma versão sem público, numa localização a ser comunicada posteriormente; 

2. As Finalistas deverão comparecer com o seu vestido à hora indicada, para produção de cabelo 
e make up;

3. O júri irá eleger: Miss Criatividade; 2ª Dama de Honor; 1ª Dama de Honor; e Rainha das 
Vindimas 2020, do concelho de Torres Vedras;

4. O fotógrafo oficial deverá eleger a Miss Fotogenia;
5. As 7 faixas entregues na Final são: Prémio Simpatia, Prémio Fotogenia, Prémio Criatividade, 

2ª Dama de Honor, 1ª Dama de Honor e Rainha das Vindimas 2020.
6. Prémios:

a. A primeira classificada, eleita Rainha das Vindimas de Torres Vedras 2020, receberá: 
faixa de eleição, bastão de Rainha, um computador portátil, curso de inglês no valor de 
1.000 €, Kit Maquilhagem, headphones, power bank;

b. A 1ª e a 2ª Dama de Honor recebem a respetiva faixa, Kit maquilhagem, curso de inglês, 
headphones e power bank;

c. Todas as participantes recebem: diploma de participação, ramo de flores e prémios de 
patrocinadores;

d. Dependendo dos patrocinadores do Festival, os prémios poderão variar;
e. Os prémios são pessoais e intransmissíveis;

7. Na final, a organização garante maquilhadores e cabeleireiros para as concorrentes.
8. A coroa da Rainha das Vindimas é propriedade da Promotorres, devendo a Rainha eleita 

conservar a mesma durante o seu “reinado”, passando a coroa à próxima vencedora no ano 
seguinte.

9. A Rainha das Vindimas 2020, durante o seu reinado, será convidada a estar presente em 
ações promovidas pela Câmara Municipal de Torres Vedras e participará na Gala Nacional da 
Rainha das Vindimas, sempre que o Município pretenda participar, representando-o. Em caso 
de impedimento, a Rainha será substituída pela 1ª ou 2.ª Dama de Honor.

26 candidatas 
• Oferta de curso de Inglês [30 horas de formação]

Rainha das Vindimas de Torres Vedras - 2020 
• Oferta de curso de inglês [6 meses/180hrs de formação e preparação de certificação 

internacional CAMBRIDGE]

Miss Estilo - Voucher “novo outfit”
Miss Maquilhagem e Cabelo - Alisador/modelador de cabelo

          -  Make up
Miss Passerelle - Voucher “novo outfit”
Miss Fotogenia - Selfie stick
Rainha das Vindimas da Freguesia - Óculos de sol 

Miss Simpatia - Oferta de Kit make up
Miss Selfie  - Oferta selfie stick/estabilizador
Prémio Público - Oferta de kit make up

1.ª Dama de Honor - Final
• Make Up Organizer 
• Maquilhagem
• Power bank
• Phones

2.ª Dama de Honor - Final
• Maquilhagem
• Power bank
• Phones

Rainha das Vindimas de Torres Vedras - 2020 
• Computador portátil 
• Voucher viagem no valor de 250€
• Make up organizer
•  Kit Maquilhagem
• Phones
• Power bank

a) A realização do Dia Social e da Final poderá sofrer alterações, devido ao atual contexto de 
pandemia e por indicação das entidades competentes. Qualquer alteração/adaptação do 
evento será comunicada a todas as Finalistas; 

b) As 13 Finalistas estão abrangidas por seguro de acidentes pessoais no Dia Social e na Final;

c) Consentimento de Proteção de dados na ficha de inscrição: em caso de concordância pelas 
próprias, os dados das candidatas serão utilizados para efeitos de divulgação no concurso e 
seus patrocinadores;

d) Qualquer omissão ao presente Regulamento, será resolvida pela produção do evento no mais 
breve período de tempo possível, sem que das mesmas haja lugar a recurso.

Torres Vedras, 14 de outubro de 2020

Promotorres, EM
Av. Ten. Cor. João Luís de Moura

Edif. Mercado Municipal, loja A, cave | 2560-273 Torres Vedras
Tlf: +351 261 094 746 | Telm: 911 779 458| 

festivaldasvindimas@promotorres.pt | www.promotorres.pt

NOTAS GERAIS


