
REGULAMENTO

Organização

A Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas (FPCG) e a Associação para a Hotelaria, 
Restauração e Similares de Portugal (AHRESP),  enquanto organizadoras do Dia Nacional da 
Gastronomia Portuguesa, promovem a iniciativa Pelo5 Tesouros do teu Reino. 

Objetivo

Incentivar a ligação das crianças à gastronomia da sua terra, colocando em relevo a sua importância 
em termos culturais, históricos e alimentares.

Destinatários

A iniciativa Pelo5 Tesouros do teu Reino destina-se a todas as crianças que frequentem o 4º ano de 
escolaridade no ensino público ou privado.

Júri e Prémios

O Júri será composto por um elemento de cada uma das entidades envolvidas na organização do Dia 
Nacional da Gastronomia 2017.

Serão selecionados os 5 melhores filmes de cada região que serão projetados no ecrã gigante do 
recinto principal das celebrações do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa ao longo dos dias 27 e 
28 de maio de 2017. 

Condições de admissão

1. Serão admitidos todos os vídeos com duração de 1 minuto publicados online até ao dia 30 de 
abril de 2017, cujo conteúdo se debruce sobre um prato típico da região a que pertença a 
criança/grupo.

Pelo5 tesouros do teu Reino



2. Os links do site onde se encontram alojados (YouTube, Vimeo ou outro) devem ser enviados 
para o email odia@diadagastronomia.pt, juntamente com a ficha de inscrição. No caso de o 
vídeo não estar visível ao público, deverá ser fornecida uma senha para visionamento privado.

3. Os candidatos podem concorrer com mais do que um vídeo

Condições gerais

1. O processo de pré-seleção é da responsabilidade da organização do Dia Nacional da 
Gastronomia Portuguesa. Todos os selecionados serão notificados por e-mail e o resultado será 
disponibilizado no site do evento. Após notificados, os proponentes comprometem-se a 
disponibilizar o ficheiro do vídeo. O envio digital do filme deverá ser feito através de um link 
enviado para o endereço odia@diadagastronomia.pt, recorrendo a serviços como Google Drive, 
WeTransfer, ou outros similares. 

1.1 O não envio do ficheiro dentro data limite de 10 dias úteis antes do evento, será motivo para  
desclassificação. 

2. Os autores dos vídeos selecionados autorizam a exibição do seu filme gratuitamente, sem 
royalties, no evento e em eventuais plataformas oficiais (web e móvel). 

3. A organização do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa reserva o direito de não efetuar a 
projeção, caso a qualidade das obras recebidas não seja suficiente.

4. Todos os detalhes e questões não expressas neste regulamento serão decididas e 
comunicadas pela organização.

5. A participação nesta iniciativa implica a aceitação das regras expressas no presente 
Regulamento.

Dúvidas ou questões

As dúvidas e questões que possam surgir deverão ser enviadas por email para o endereço 
odia@diadagastronomia.pt até ao dia 15 de março de 2017 e serão respondidas pela mesma via 
num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
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