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Concurso  

Melhor Biscoito 
Ficha de Inscrição 

 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

ALTO DO SEIXALINHO, 

SANTO ANDRÉ E VERDERENA 

Contacto telefónico: 21 214 09 30 ou  
Email: marina.serra@jf-assav.pt.  

https://www.facebook.com/ufseixalinho.sandre.verderena/


1 - O Concurso tem como principal objetivo a promoção e divul-

gação da Doçaria Tradicional. 

2 - As inscrições são gratuitas e encontram-se abertas a todos 

os residentes na União de Freguesias, podendo participar nas 

seguintes categorias: 

Profissional: Dirigidos aos comerciantes presentes com stand de 

exposição e venda na II Edição da Feira do Biscoito e Doçaria 

Conventual, automaticamente inscritos; 

Amador: Público geral, residente na União de Freguesias 

3 - São admissíveis a concurso biscoitos e doçaria conventual. 

Cada concorrente poderá participar com o máximo de 1 (um) 

biscoito e/ou 1 (um) doce conventual, devendo apresentar dois 

ou mais exemplares do mesmo, para apreciação do júri, e para 

exposição no certame. 

4 - Os doces ficarão a expensas dos concorrentes. 

5 - Os concorrentes deverão apresentar o biscoito/doce conven-

tual já confecionado para avaliação do júri, no dia 12 de Maio, 

entre as 11h00 e as 12h00, no recinto da Feira. 

6 - O não cumprimento do estipulado nos pontos 3 e 5 constitu-

em motivo de exclusão. 

7 - As inscrições estão limitadas às primeiras 20 recebidas e 
deverão ser feitas até 3/05.  
 
Devem ser efetuadas através do  
 
Contacto telefónico: 21 214 09 30 ou  
Email: marina.serra@jf-assav.pt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas de Participação 

 
 
 
 
 
 
8 - Os doces a concurso serão apreciados por um júri constituído por: 
- José Ferrão (Presidente do Júri, Membro do Executivo da UFASSAV) 
- Sara Heitor (Assessora da Vereação da CMB)  

- Ana Rita Sá Pimentel (Profissional de Hotelaria) 

- Paula Canêdo (Chef de Cozinha e Pastelaria) 

- Jorge Domingos (Chef de Cozinha - Les Sources - Restaurante Francês)  

9 - A avaliação terá em conta os seguintes critérios: 

a)Apresentação; b) Conceção; c) Degustação; d) Originalidade;  
e) Outro que o júri venha a considerar relevante.  
 
10 - O Júri reunir-se-á para apreciação dos doces a concurso, pelas 

15h00, devendo estar presentes todos os concorrentes. 

11 - Findas as provas, o Júri decidirá os três primeiros doces classificados 

Melhor Biscoito em ambas as categorias, Profissional e Amador. 

12 - A divulgação dos resultados do concurso e a entrega dos prémios 

terá lugar no dia do concurso, na presença do Júri, concorrentes e convi-

dados. 

13 - A decisão do Júri é soberana, sendo os casos omissos resolvidos 

entre este e a organização do Concurso, incluindo a decisão de não atri-

buir prémios, caso assim seja entendido. 

14 - A inscrição no Concurso implica a aceitação tácita das presentes 

normas. 

 
 
 
 
 
 

Concurso  

Melhor Biscoito 
Ficha de Inscrição 

Categoria: 

Amador 

Nome do Concorrente 

____________________________________

____________________________________ 

Morada 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Telefone: ____________________________ 

Email: ______________________________ 

____________________________________ 

Eleitor nº __________ 

Doce Conventual                                 Biscoito 

Nome do Doce: _______________________ 

Data:         /         /19         

Assinatura ___________________________ 


