
 
 

 
 

RAINHA DAS VINDIMAS – BEJA 2019 
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 
 
 
Artº. 1º   
Poderão concorrer à Eleição da Rainha das Vindimas – Beja 2019 todos os 
elementos do sexo feminino que reúnam os requisitos e aceitem as obrigações e os 
compromissos abaixo referidos: 
a)Tenham entre 16 (completos até 31 de Dezembro de 2018) e 30 anos; 
b) Sejam naturais e/ou residentes no concelho de Beja; 
c) Aceitem desfilar em traje regional, roupa prática e vestido de noite; 
d) Comprometam-se a estar presentes no horário que vier a ser definido pela 
Organização, desde o primeiro ensaio do desfile até ao desfile final; 
e) Uma vez eleitas, a Rainha, duas Damas de Honor, Miss Simpatia e Miss Fotogenia, 
têm que aceitar desempenhar as funções que lhes sejam confiadas no âmbito da 
representação da Rainha das Vindimas – Beja 2019 (durante um ano a contar da data 
da sua eleição); 
f)Aceitem todo o articulado deste regulamento.; 
g)Apresentem declaração assinada por si ou pelo encarregado de educação, caso 
sejam menores, com autorização para a divulgação da sua imagem e dados, ao abrigo 
do Regulamento Geral de Proteção de Dados para efeitos deste concurso. 
 
Artº. 2º  
As inscrições para o concurso Rainha das Vindimas 2019 decorrerão até ao 
dia  20 de Junho; 
a)As candidatas podem inscrever-se diretamente no balcão do Município de 
Beja (Paços do Concelho), juntas de freguesia (rurais) ou por e-mail : get@cm-beja.pt. 
A ficha de inscrição encontra-se disponível nos locais acima referidos e também no site 
da Câmara Municipal de Beja (www.cm-beja.pt); 
b)No ato da inscrição as candidatas devem entregar: ficha de inscrição e duas 
fotos suas a cores (uma de corpo inteiro e outra de rosto). No caso de ser menor a 
ficha de inscrição será acompanhada de uma declaração assinada pelo encarregado de 
educação; 
 
Artº. 3º  
A eleição Rainha das Vindimas terá lugar a 19 de Julho. 
 
Artº. 4º 
A Rainha eleita representará Beja no dia 7 de Setembro de 2019, na final 
da Rainha das Vindimas, que se realiza em Peso da Régua. As despesas de deslocação, 
são da responsabilidade da Câmara Municipal Beja e as despesas de alimentação e 
estadia da organização do concurso rainha das Vindimas 2019. 



 
 
 
Artº. 5º 
Qualquer falsa declaração que venha a ser verificada por parte das 
concorrentes implica a sua imediata exclusão, independentemente do momento em 
que tal ocorrência se verificar. 
 
Artº. 6º 
É da inteira responsabilidade da Câmara Municipal de Beja a resolução dos 
pontos omissos neste Regulamento. 
 
Artº. 7º 
O Júri será definido pela Câmara Municipal de Beja. 
 
Artº. 8º 
Não poderão fazer parte do Júri menores de 18 anos ou familiares diretos das 
concorrentes. 
 
Artº. 9º 
A apresentação das candidatas ao júri será feita no dia 19 de julho, em local e hora a 
definir, altura em que deverão responder a questões relacionadas com o futuro da 
própria jovem, o concelho de Beja e a importância da vinha e do vinho no concelho de 
Beja. 
 
Artº10º  
Em caso de empate, prevalece a votação atribuída pelo presidente do Júri. O 
presidente do Júri poderá exercer o seu voto de qualidade. 
 
Artº. 11º  
A decisão do Júri será soberana, excluindo-se a possibilidade de recurso. 
 
Artº12  
Haverá um ensaio geral no dia 18 de julho, data que antecede a gala. 
 
Art.13º  
Critérios de avaliação: 
a) Pré-selecção - Avaliação de foto de rosto e de corpo inteiro de cada candidata; 
b) Selecção - A avaliação das candidatas será efetuada segundo os seguintes 
critérios e ponderação: 
1. Conversa informal individual, entre o júri e a candidata, na qual serão 
avaliadas as candidatas quanto: 
I. Aos conhecimentos gerais na área do vinho e da vinha do concelho de Beja;  
II. À comunicação, expressividade e fluência verbal das candidatas. 
Pontuação de 1 a 10 
2. Cada desfile (roupa prática, traje tradicional da região de Beja e vestido de noite) 
Pontuação de 1 a 10 



 
 
A pontuação final de cada candidata será resultante da soma das pontuações atrás 
referidas. 
3. Em caso de empate, o voto do presidente do júri prevalece; 
 
 
Art.14º  
Os trajes (roupa prática, traje tradicional e vestido de noite) são da 
responsabilidade de cada candidata. O cabeleireiro e maquilhagem são da 
responsabilidade da organização. 
 
Artº. 15º 
No espetáculo, será feita a Eleição da Rainha das Vindimas e das duas Damas de 
Honor.  A Miss Fotogenia será eleita pelo fotógrafo oficial do evento e a Miss Simpatia 
pelas próprias candidatas. Os títulos de Miss Fotogenia e Miss Simpatia podem ser 
atribuídos à mesma candidata ou a candidatas diferentes. Também podem ser 
entregues a uma candidata que detenha o título de Rainha das Vindimas ou de Dama 
de Honor. 
 
Artº16º 
a) À Rainha das Vindimas, Damas de Honor, Miss Fotogenia e Miss Simpatia serão 
atribuídos, por parte do Município, prémios para cada um dos patamares de eleição; 
b) A lista de prémios a atribuir é a seguinte:  
 
RAINHA Viagem a Londres em regime APA para 2 pessoas 2 noites 
  Vale de compras no valor de 100€ na ForteStore 
  Vale de 50€ na 100MLStore 
  Tratamento de rosto na Cristal Azul 
  1 sessão de fotodepilação de 1 zona 
1ª DAMA DE HONOR Vale de compras no valor de 75€ Mango 
  Vale de 50€ na 100MLstore 
  Vale de compras no valor de 50€ na Depilconcept 
  1 massagem terapêutica no Cristal Azul 
  Vale de 50€ na Ourivesaria Miranda 
  Jantar para 2 pessoas no Restaurante D.Dinis 

2ª DAMA DE HONOR Vale de compras no valor de 50€ Mango 
  Vale de compras no valor de 50€ na 100MLStore 
  Vale de compras no valor de 30€na Ourivesaria Miranda 
  Jantar para duas pessoas no Restaurante A Pipa 
  Tratamento de Manicure com verniz gel na Cristal Azul 

MISS FOTOGENIA Vale de compras no valor de 50€ na Tiffosi 
  Vale de compras no valor de 50€ na 100MLStore 
  Vale de compras no valor de 50€ na Depilconcept 
  Uma sessão fotográfica (30 fotografias) 
  Jantar para 2 pessoas no restaurante Campo do Caroço 

MISS SIMPATIA Vale de compras no valor de 50€ na Tiffosi 



 
 
  Vale de compras no valor de 50€ na 100MLStore 
  Vale de compras no valor de 50€ na Depilconcept 
  Jantar para 2 pessoas Restaurante Frango à Guia 

Para todas as 
participantes 

2 entradas Piscina Descoberta (2019) e Cinema Pax Julia (2019) 
2 entradas Cinema Pax Julia (2019) 

  1 sessão de fotodepilação de 1 zona Depilconcept 
  1 saco com agenda+pen+1 t-shirt Festival B+1 caneta+suporte tlm 

 
 
Art 17º  
Em caso de impedimento, a rainha será substituída pela 1ª ou 2ª dama de 
honor. 


