
 

 

I Concurso do Bolo-Rei de Ponte de Lima 

Normas de Participação 
 

 

1. Organização 

A Organização do I Concurso de Bolo-Rei de Ponte de Lima é da responsabilidade do Município de Ponte de Lima 

em parceria com a Associação Empresarial de Ponte de Lima 

 

2. Objetivo  

a) Favorecer a promoção do bolo-rei com elevada qualidade;  

b) Dar a conhecer e apresentar ao público diferentes receitas de bolo-rei.  

 

3. Inscrição  

a) O concurso está aberto a todos os interessados, que podem participar como casas comerciais; 

b) Cada concorrente, pode concorrer com uma amostra de bolo-rei; 

c) A inscrição no concurso é gratuita; 

d) O período de inscrição decorre até ao dia 4 de dezembro de 2017;  

e) A inscrição é efetuada após o completo preenchimento da ficha de inscrição, a qual será enviada 

pelos interessados por correio eletrónico ou por correio para o secretariado do concurso.  

 

4. Amostras a concurso  

a)  Só serão admitidas a concurso as amostras entregues em pratos descaraterizados (sem qualquer 

indicação do concorrente); 

b) As amostras deverão ser entregues pelos inscritos no local da prova, até às 15h00 de sábado, dia 9 de 

dezembro. 

 

5. Júri Técnico  

a) O júri técnico analisa sensorialmente e classifica as amostras, preenchendo uma ficha de prova, sendo 

as amostras analisadas com a garantia de absoluto anonimato; 

b) O júri será constituído no mínimo por 3 elementos; 

c) O júri é soberano nas suas decisões.  
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6. Prémios  

a) Serão distinguidos os 3 primeiros classificados; 

b) O vencedor será premiado com um spot publicitário num jornal de tiragem regional, o prémio inclui 

execução do design gráfico; 

c) Os três primeiros classificados recebem um selo para afixarem nas embalagens dos Bolos-Rei 

d) Aos restantes participantes será entregue um diploma de participação;  

 

7. Regras gerais  

a) Os premiados serão contactados pela organização; 

b) Os resultados do concurso não terão direito a recurso;  

c) As inscrições mencionadas na ficha de inscrição são da responsabilidade do signatário;  

d) A participação neste concurso comporta a aceitação das cláusulas do presente documento.  

 

8. Esclarecimentos e contatos 

Associação Empresarial de Ponte de Lima 

Tel. 258 743 788 

Email - aepl@aepontedelima.pt 

Município de Ponte de Lima / Gabinete Terra 

Tel. 258 900 401 

Email – terra@cm-pontedelima.pt 

 

 

 

 

 

 


