X MOSTRA DE MAÇA CAMOESA | DOÇARIA E PÃO
CONCURSO PASTELARIA» Bolos com Maça Camoesa

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO + FICHA DE INSCRIÇÃO
Organização
O 1º Concurso – Bolos com Maça Camoesa, é organizado pela Junta de Freguesia do Castelo,
em parceria com a Câmara Municipal de Sesimbra, no âmbito da X edição da Mostra de Maça
Camoesa, Doçaria e Pão.
Este concurso surge com o intuito de motivar a população para a confeção de um doce que
incentivar a utilização da maça camoesa, espécie originária da nossa freguesia.

Objetivo
Este concurso tem por objetivo promoção da

Maçã Camoesa ou Férrea da Azoia,

na confeção de bolos cujo ingrediente principal seja essa espécie, nas seguintes variantes:
- bolo de fatia / tabuleiro
. bolacha (s)
. tarte
. torta
. queque
. folhado

Concorrentes e condições de inscrição
Serão aceites concorrentes em nome individual que residam no concelho de Sesimbra ou
pastelarias com sede no concelho de Sesimbra.
Os interessados deverão formalizar a sua inscrição através de ficha própria para o efeito, a ser
entregue na secretaria da Junta Freguesia do Castelo ou pelo email: geral@jf-castelo.pt, até às
17h00, do dia 6 de outubro`22.
A entrega dos bolos será realizada no dia 8 (sábado), entre as 9h30 e as 10h00, na Moagem de
Sampaio; os bolos deverão vir acondicionados em caixas de pastelaria (cartão branco), sem
qualquer menção ou identificação escrita, do lado de fora da caixa.
É obrigatória a entrega da respetiva receita, no ato de entrega do bolo.
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Júri
Será nomeado um júri de 5 elementos:
1.
2.
3.

representante da JF CASTELO
Representante da CM Sesimbra
Presidente da ARESP

( a sortear no local)
4.
5.

1 produtor de maça camoesa
1 participante dos stands de pastelaria

Critérios de classificação
O júri fará a degustação dos doces a concurso para efeitos de avaliação e cada membro
indicará por escrito a sua pontuação numa escala de 1 a 5, devendo considerar os seguintes
fatores:
. utilização ingrediente principal | outros ingredientes| sabor | apresentação | criatividade na
apresentação.
Serão operados apenas um primeiro, um segundo e um terceiro lugar.

Atribuição de prémios
A todos os participantes será entregue um certificado de participação.
Será atribuído prémios ao 1º, 2 e 3º lugar deste concurso.
Os resultados/ prémios serão anunciados e entregues no dia 8 de outubro, pelas 13h00.
Permissão de uso
As receitas dos bolos apresentados a concurso poderão ser usadas pela junta de freguesia do
castelo como ferramenta de promoção e divulgação da freguesia e do concelho.
Os doces a concurso serão consumidos no decurso da festa nesse dia

A inscrição e participação neste concurso, implica a aceitação tácita de todas as clausulas
destas normas.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

» Nome (pessoa individual ou empresa)
_______________________________________________________________________
» Morada (completa)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
» Contacto Telefónico: _______________________
» Endereço de correio eletrónico:
_________________________________________________________
» Nº de Contribuinte: _______________________
(obrigatório o preenchimento de todos os dados)
» Nome do Doce: __________________________________________
- bolo de fatia / tabuleiro
. bolacha (s)
. Tarte
. Torta
. Queque
. Folhado
(notas)
. Serão aceites concorrentes em nome individual que residam no concelho de Sesimbra ou
pastelarias com sede no concelho de Sesimbra.
. Os interessados deverão formalizar a sua inscrição através de ficha própria para o efeito, a ser
entregue na secretaria da Junta Freguesia do Castelo ou pelo email: geral@jf-castelo.pt, até às
17h00, do dia 6 de outubro`22.
. A entrega dos bolos será realizada no dia 8 (sábado), entre as 9h30 e as 10h00, na Moagem
de Sampaio; os bolos deverão vir acondicionados em caixas de pastelaria (cartão branco), sem
qualquer menção ou identificação escrita, do lado de fora da caixa.
. É obrigatória a entrega da respetiva receita, no ato de entrega do bolo.
. A inscrição e participação neste concurso, implica a aceitação tácita de todas as cláusulas
destas normas.
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