
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO – CONCURSO DE DOÇARIA DE CASTANHA – 24 de Outubro de 2015 
 

A Castanha, pelas suas características, é um importante ingrediente utilizado, 
cada vez mais, na cozinha portuguesa, principalmente na doçaria.   
De forma a valorizar cada vez mais este produto de excelência, será realizado 
um Concurso de Doçaria com Castanha, dia 24 de Outubro, pelas 15h20, com o 
objetivo de promover receitas locais, contribuindo para a comercialização deste 
produto ao longo do ano. 
Condições de Participação: 

1. Para a participação é necessária a apresentação de um doce de Castanha: 
pudim, tarte, torta, bolinhos, compotas, etc; 

2. É imprescindível a entrega da respetiva receita no ato da apresentação 
do doce; 

3. A entrega terá de ser feita, até às 12h00, do dia 24 de Outubro, Sábado, 
no Secretariado da Feira; 

4. Os doces são avaliados por um Júri, que os vai classificar tendo em conta 
o sabor, apresentação, grau de dificuldade e originalidade; 

5. Os doces são classificados de acordo com quatro categorias: 
1. Bolos (que se servem em fatia); 
2. Bolos de colher e pudim; 
3. Bolos pequenos, bolachas, biscoitos ou similares; 
4. Compotas e conservas; 

6. Os prémios são os seguintes: 
1.º Classificado de cada categoria – 75€ 
2.º Classificado de cada categoria – 50€ 
3.º Classificado de cada categoria – 25€ 

7. Os doces não serão devolvidos aos participantes; 
8. A cerimónia de entrega de prémios será às 12h00, do dia 25 de Outubro 

de 2015; 
9. Será realizada às 19h00, Domingo, uma degustação aberta ao público, 

com todos os doces a concurso. 
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CONCURSO DE DOÇARIA DE CASTANHA – 24 de Outubro de 2015 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO   N.º ______ 
 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

Morada: _______________________________________________________________  

 

Código Postal: __________/_______  Localidade: ___________________ 

 

Tel: __________________ Fax: _________________ Telemóvel: ________________ 

 

E-mail: ___________________________________ N.º contribuinte: _______________ 

 

Categoria a que concorre 

  

1.             2.  3.   4.  

 

Entregou receita:   

Sim  Não    

 

Tomei conhecimento do regulamento do Concurso de Doçaria de Castanha 

 

Data _______/________/_________ Assinatura: __________________________ 
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