Regulamento do concurso:
“II concurso de Produtos de Santa Marta de Portuzelo: Chouriço, Presunto e
Vinho” 2016
Enquadramento
Santa Marta de Portuzelo, terra rica de tradições e costumes. É à mesa que as
gentes desta terra, sabe e gosta de receber, com um bom vinho e um bom
chouriço feitos em casa. Assim, pretende-se valorizar e preservar as tradições da
nossa terra. Já nas obras de Eça de Queiroz a associação entre a gastronomia e a
tipicidade era frequentemente utilizada, basta lembrar a sua obra Cozinha
Arqueológica – “Diz-me o que comes, dir-te-ei o que és.” Este ano será realizado o
IIº concurso de Produtos de Santa Marta de Portuzelo: Chouriço, Presunto e
Vinho.
Artigo 1º
(Organização)
No âmbito do Iº concurso de Produtos de Santa Marta de Portuzelo, a A2SQ e a
Junta de freguesia de Santa Marta de Portuzelo, promove o concurso denominado
de “Chouriço, presunto e Vinho” que decorrerá no dia 13 de março, pelas 10h30,
na Antiga Escola da Fonte Grossa.
Artigo 2º
(Categorias de concurso)
Serão avaliadas duas categorias de produtos a concurso:
1. Vinho
a) Tinto
b) Branco
2. Chouriço de carne
3. Presunto
Artigo 3º
(participantes)
1. Reúnem condições de participação, residentes em Santa Marta de Portuzelo,
que pretendam inscrever os seus produtos a concurso.
Artigo 3º
(Inscrições)
1- As inscrições devem ser formuladas na ficha anexa a este Regulamento e cujo
preenchimento e entrega constitui formalidade obrigatória para o participante.
2- As inscrições deverão ser entregues diretamente na junta de freguesia de Santa
Marta de Portuzelo ou enviadas para geral@a2sq.com.pt, 966118432/969777931.
3- A inscrição deverá ser feita até ao dia 9 de março 2016, segundo as indicações
dos pontos 1 e 2 do presente artigo.
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Artigo 4º
(Normas)
1- O concurso está limitado ao número mínimo de 5 e máximo de 20 amostras a
concurso.
2- Os participantes deverão entregar:
a) 2L de Vinho, identificando a categoria a concurso do ponto 1do 2º artigo.
b) 2 Chouriços de carne, identificando a categoria a concurso do ponto 2 do
2º artigo.
c) 200g de presunto, identificando a categoria a concurso do ponto 3 do 2º
artigo.
3- O não cumprimento do ponto anterior será fator de exclusão do concurso.
4- Só poderão ser admitidos a concurso os produtos entregues até às 17h30 do
dia 11 de março de 2016, na Junta de freguesia de Santa Marta de Portuzelo.
5- Os produtos concorrentes ficarão propriedade da Organização do concurso.
6- O Júri será composto por membros do IIº Curso de introdução a provas
sensoriais e personalidades que a organização entenda pertinente.
7 – A organização poderá admitir no júri membros do IIº Curso de introdução a
provas sensoriais, realizado em 2015.
7- O júri irá avaliar os produtos concorrentes, sendo uma ficha de prova exclusiva,
que incluirá atributos específicos dentro dos seguintes parâmetros principais:
sabor, aroma, textura, aspeto visual.
Artigo 5º
(Prémios)
1-Serão atribuídos os seguintes prémios, para cada uma das categorias 1 e 2 do
artigo 2º:
a) 1ª Prémio
b) 2º Prémio
c) 3º Prémio
d) Participação
2- Os prémios serão entregues no dia 13 de março de 2016, pelas 17:30h na
Antiga Escola da Fonte Grossa.
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ANEXO
Ficha de Inscrição
Nome do Produtor: _______________________________________________
Morada: ________________________________________________________
Contacto:
e-mail:________________________________Telefone:___________________
Categoria
1. Vinho
Amostra

Branco/Tinto

Ano colheita

Casta(s)

2. Chouriço de Carne

Amostra

Ano

Observações

3. Chouriço de Carne

Amostra

Ano

Observações

Tenho conhecimento do Regulamento e comprometo-me a respeitar as regras nele
estabelecidas.
Assinatura do participante:
______________________________
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