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Normas de participação no âmbito do Concurso de recuperação da tradição 

das “Agualvas” 

 

I – Objeto 

Estas normas de participação pretendem definir as regras para a participação no Concurso 

para a recuperação da tradição das “Agualvas”. 

 

II - Objectivos 

Os objetivos deste concurso são: 

Incentivar, divulgar e premiar o bom desempenho do Sector da Pastelaria; 

Mostrar e incentivar a dinâmica empresarial dos nossos pasteleiros; 

Afirmar, promover e dinamizar a arte e o saber fazer. 

 

III – Organização 

A organização do concurso está a cargo da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra. 

A organização reserva-se o direito de alterar todas as datas do presente concurso. 

A organização reserva-se o direito de alterar a constituição do Júri do presente Concurso.  

A organização reserva-se o direito de cancelar o presente Concurso se não for atingido o 

limite mínimo de 5 inscrições. 

 

IV – Concorrentes 

O presente concurso destina-se a profissionais, a título individual ou em grupo, a empresas, a 

escolas, a entidades e organizações ligadas ao sector profissional da Hotelaria e da 

Pastelaria  de Sintra, 

Não será permitida a participação de elementos da organização e do júri. 

 

V – Características do concurso 

O concurso decorrerá no dia 11 de maio de 2018, a partir das 16h00, e terá lugar na Sala 

Polivalente, nas instalações da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra. 

O presente concurso consistirá na apresentação e seleção da melhor Agualva. 

A utilização de outros materiais e ingredientes não está proibida, desde que sejam produtos 

alimentares ou compatíveis com a indústria alimentar, e esta utilização esteja restringida a 

necessidades da técnica utilizada ou da peça a construir. 

Cada concorrente poderá apresentar unicamente uma peça ao presente concurso. 

 

VI – Inscrição 
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1. Para participar no concurso, o concorrente deverá preencher uma ficha de inscrição e 

enviar, até 18 de abril, juntamente com uma fotocópia do Bilhete de Identidade e uma 

declaração de situação profissional, para o seguinte endereço eletrónico: geral@jf-

agualvamirasintra.pt. 

2. A inscrição é gratuita. 

 

VII – Entrega e Recolha dos trabalhos a Concurso 

1. A entrega dos trabalhos é da total responsabilidade dos concorrentes e deverá ser feita 

no dia 11 de maio de 2018, entre as 9h00h e as 12h30, devendo os concorrentes dirigir-se à 

Sala Polivalente, da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra. 

2. Os trabalhos deverão ser entregues juntamente com um envelope onde, no seu interior, 

conste a identificação do concorrente. 

 

VIII – Júri 

O Júri será composto por 5 elementos: 

- Um representante da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra 

- Um representante da Câmara Municipal de Sintra 

- Um representante da EPAV – Escola de Hotelaria de Colares 

2. O apuramento do bolo premiado será realizado através da contagem dos votos, 

ganhando o trabalho com maior número de votos. 

3. Os critérios de classificação, a ter em conta pelo júri, serão os seguintes: 

 - Apresentação; 

 - Genuinidade do bolo ou doce e dos produtos usados; 

 - Criatividade e inovação; 

- Sabor; 

 - Cumprimento do regulamento e objetivos do concurso. 

4. As decisões do júri são soberanas e sobre as mesmas não haverá direito a recurso. 

5. Os membros do Júri estão obrigados a sigilo durante a duração do presente concurso. 

 

IX – Prémio 

1- Como prémio, a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, fará a divulgação do 

referido produto e participante 

2- Os três primeiros classificados receberão um diploma de participação. 
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