Regulamento de Participação
1 - Organização
O Concurso “Doce Foral” está integrado nas comemorações dos 500 anos do
Foral de Figueiredo e Bemposta que se celebra a 15 de Agosto de 2014. Este
evento é organizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação
das Escolas do Pinheiro da Bemposta, Palmaz e Travanca, em parceria com
o Agrupamento de Escolas de Loureiro. O mesmo terá lugar na EB2/3 Dr.
José Pereira Tavares, no dia 30 de maio de 2014, às 22:00 horas.

Doce Foral
Concurso para a invenção e
confeção de um Doce que
simbolize os 500 Anos da
Carta de Foral!!

2 - Temática do concurso e objetivos do Concurso
O concurso “Doce Foral” está subordinado ao tema “500 anos do Foral de
Figueiredo e Bemposta”.
a) Incentivar à criação de um doce que possa ficar associado às
comemorações dos 500 anos do Foral de Figueiredo e Bemposta.
b) Criar um produto de referência para produção e respetiva
comercialização, que possa ser uma referência gastronómica do território
abrangido pelo referido documento histórico na área da doçaria, podendo
funcionar como agente de promoção, a exemplo do que já acontece noutros
territórios com produtos como os “Ovos de Moles de Aveiro”, o “Pão de Ul” ou
a “Fogaça da Feira”.
3 - Destinatários
O concurso está aberto a todas as pessoas (crianças, jovens e adultos),
empresas, associações, instituições educativas e de âmbito social, das
freguesias de Pinheiro da Bemposta, Palmaz e Travanca.
4 - Inscrições
a) A inscrição é feita através do preenchimento do formulário disponível no
sítio do Agrupamento de Escolas de Pinheiro da Bemposta, Palmaz e
Travanca, impreterivelmente, até às 24:00horas do dia 20 de maio de 2014.
Poderá ainda ser enviada através do endereço eletrónico da Associação de
Pais das Escolas de Pinheiro da Bemposta, Palmaz e Travanca pais.ppt@gmail.com - no mesmo prazo.
5 - Modalidade de Participação
a) Os concorrentes terão liberdade na seleção dos ingredientes para a
confeção, decoração e apresentação do Doce, desde que cumpram as
normas legais de segurança alimentar, no entanto, será valorizada a
utilização de ingredientes locais/regionais.
b) Será da total responsabilidade dos concorrentes a apresentação de Doces
originais, que não tenham sido alvo de qualquer publicação e/ou
comercialização anterior;
c) Cada pessoa, grupo ou organização inscrita poderá concorrer, no máximo,
com um Doce;
d) O local da confeção dos doces e a angariação dos respetivos ingredientes
são da responsabilidade dos concorrentes.
6 - Exposição dos Doces a concurso
a) A apresentação dos Doces vai decorrer na Escola Dr. José Pereira
Tavares, na freguesia do Pinheiro da Bemposta, no dia 30 de maio, às
22:00h;
b) Existirá uma banca onde os concorrentes poderão expor o Doce a
concurso;
c) Os Doces a concurso serão devidamente identificados, pela organização,
com o nome da entidade concorrente;
d) Cada concorrente deve providenciar os respetivos Doces em quantidade
suficiente, de forma a possibilitar a prova por parte de todos os elementos do
júri.
7 - Critérios de seleção
a) Originalidade do nome atribuído ao Doce;
b) Utilização de ingredientes locais/regionais;
c) Originalidade do aspeto do Doce;
d) Estado de conservação do Doce;
e) Possibilidade de um prazo de validade razoável para facilitar a
comercialização com caráter turístico;
f) Particularidades do sabor do Doce;
g) Outro que o Júri, fundamentadamente, venha a considerar relevante.
8 - Seleção do vencedor
a) A seleção do Bolo vencedor será efetuada através da votação por um júri
constituído por 6 elementos – Representante da Câmara Municipal de
Oliveira de Azeméis; Representante da União das Freguesias de Pinheiro da
Bemposta, Travanca e Palmaz; Presidente da Associação de Pais e
Encarregados de Educação das Escolas de Pinheiro da Bemposta, Travanca
e Palmaz; Representante da Direção do Agrupamento de Escolas de
Loureiro; Docente responsável pelos cursos de Pastelaria do Agrupamento;
Representante da Associação de Figueiredo de Rey; Representante da
empresa Fabridoce, Doces Regionais, Lda.
b) A entrega dos prémios, bem como os diplomas de participação do
concurso da edição anterior, decorrerá logo após a votação a realizar às
22:00 horas.

Para participar basta consultar o Regulamento do Concurso, inscreverse e pôr as mãos na massa! Para mais informações contatar através do
e.mail pais.ppt@gmail.com

Inscrições até ao dia 20 de maio de 2014.

9 - Prémios e regalias de participação
a) Haverá atribuição de prémio aos três primeiros classificados:
1º Prémio - Uma Barrica de Porcelana Costa Verde e possibilidade de venda
do Doce na Feira Quinhentista a realizar de 15 a 17 de Agosto na Bemposta.
2º Prémio - Um livro dos 500 anos dos Ovos Moles de Aveiro;
3º Prémio - Uma réplica de um dos azulejos “Entre a vila e a escola”, de José
Emídio.
b) Todos os participantes recebem diploma de participação;
c) Todos os participantes podem comercializar o seu Doce
(independentemente de ser premiado, ou não) na recriação histórica a
realizar no dia 30 de maio de 2014, nas instalações da EB2/3 Dr. José Pereira
Tavares, no Pinheiro da Bemposta, desde que cumpram o regulamento
relativo à participação no evento.
10 - Direitos de Autor
Os concorrentes cedem à organização os direitos de autor para utilização de
fotografia e vídeo dos trabalhos realizados da forma que lhe aprouver,
nomeadamente para publicação em livros ou outro tipo de compilações a
fazer.
11 - Casos omissos
Os casos omissos serão decididos pela entidade organizadora do evento
“DOCE FORAL”.

