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Mercedes-Benz e MEO Beachcam apresentam Nazaré Winter Sessions Contest 
 

Chegou aquela altura do ano. O momento em que o Canhão da Nazaré desperta do sono profundo e 

ganha um protagonismo ímpar durante semanas a fio. Ali, a Natureza encontra forma de exprimir toda 

a sua força e beleza. 

As ondas gigantes da Nazaré são já um ex-líbris da pacata vila que está localizada no Oeste de 

Portugal. Nos próximos meses, os melhores big riders do mundo têm na Praia do Norte o ponto de 

encontro para desafiarem os limites e surfarem a onda de uma vida dedicada a esta atividade extrema.  

Nesta dinâmica, não menos importantes são os fotógrafos e videomakers. Figuras, provenientes de 

todos os cantos do mundo, que captam e registam para a eternidade os momentos épicos que 

ocorrem durante uma longa temporada de ondas grandes. Imagens e vídeos que demonstram toda a 

bravura e valentia de quem procura quebrar barreiras a cada sessão realizada. 

São estes mesmos artistas que estão no centro do novo desafio apresentado pela Mercedes-Benz e 

o MEO Beachcam. 

Denominado de Mercedes-Benz Nazaré Winter Sessions Contest, este é um novo projeto que vai 

acompanhar toda a temporada que está agora a dar os primeiros passos.   

Com a organização a cargo do MEO Beachcam, o Mercedes-Benz Nazaré Winter Sessions Contest é 

um concurso de vídeo e fotografia aberto a amadores, estudantes e profissionais da arte.  

O novo projeto vai desenrolar-se de 4 de novembro a 30 de abril de 2023. Tem como principal objetivo 

sensibilizar a comunidade em torno de uma das maiores ondas do planeta Terra.  
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Vai ser possível dar a ver diferentes perspetivas deste fenómeno da Natureza, através de cinco 

temáticas: Melhor Onda, Wipeout, Resgate, Nazaré e Mercedes-Benz.  

Os artistas têm assim praticamente meio ano para captar e produzir os melhores trabalhos referentes 

a uma temporada que se antevê épica.  

As obras premiadas vão ser escolhidas através do recurso ao voto. O público poderá votar desde o 

dia 1 do concurso, sendo que os resultados finais serão divulgados a 25 de maio. 

Com um prize-money total de 25.000 €, cada uma das 5 categorias em fotografia terá um prize-money 

de 2.500€, bem como as 5 categorias de vídeo que terão também 2.500€ de prize-money. Para além 

destas 10 primeiras posições, os 10 segundos classificados em fotografia e vídeo irão ser 

recompensados com uma experiência de condução desportiva (AMG Driving Experience) de modelos 

Mercedes-AMG no Autódromo Internacional do Algarve, e por fim, os 10 terceiros premiados irão 

receber numa experiência no Mercedes-Benz Oceanic Lounge, nas Docas de Lisboa, que contemplará 

a atividade de saída em veleiros no rio Tejo. 

Para além dos trabalhos premiados, um outro conjunto de imagens serão selecionadas pela 

organização com vista à integração de uma exposição nos 2 espaços da marca: O Mercedes-Benz 

Oceanic Lounge e o Mercedes-EQ Lounge, bem como à impressão de um livro sem fins lucrativos 

auto-intitulado 'Mercedes-Benz Nazaré Winter Sessions Contest 2022/2023'. 

Toda a informação relativa ao concurso, bem como os trabalhos realizados podem ser consultados e 

votados através do sítio oficial de internet do Mercedes-Benz Nazaré Winter Sessions Contest em: 

Nazaré Winter Sessions Contest 2022/2023 (beachcam.pt).  

https://mbnazarewintersessions.beachcam.pt/

