Parques de Sintra – Monte da Lua

CONCURSO
“A MINHA RECEITA DE SINTRA”
REGULAMENTO

I. Enquadramento do concurso
1.

O concurso “A minha receita de Sintra” tem como objetivo celebrar o património
alimentar da região de Sintra, no âmbito da iniciativa “SOMOS O QUE COMEMOS”
(somosoquecomemos.parquesdesintra.pt), através da divulgação de receitas
familiares ou novas criações culinárias, inspiradas por produtos com origem na
região de Sintra ou relacionados com a identidade local.

2.

É encorajada a participação de Famílias até 3 elementos. Podem concorrer
indivíduos maiores de 18 anos ou Famílias em que pelo menos um dos elementos
tenha mais de 18 anos.

II. Condições de participação
1. Não

podem

concorrer profissionais

de

restauração/cozinha/pastelaria,

ou

familiares das entidades organizadoras.
2. Apenas se aceitam candidaturas (individuais ou em família) de uma única receita.

3. A receita a enviar pode ser de autoria própria, imaginada para o concurso, ou fazer
parte do receituário familiar do concorrente.

4. As receitas a candidatar devem conter, pelo menos, dois dos seguintes ingredientes
(além dos restantes necessários à elaboração da receita) representativos do
património gastronómico de Sintra:
a.

Pão Saloio de Janas

b.

Peixe (dourada, robalo, sargo)

c.

Marisco (mexilhões)

d.

Leitão

e.

Cabrito

f.

Vitela
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g.

Porco

h.

Maçã Reineta de Fontanelas

i.

Pêssego Rosa de Colares

j.

Pera Parda ou Pera Rocha

k.

Frutos secos: amêndoas ou nozes

5. O concorrente deve apresentar, na sua candidatura, uma breve explicação da
relação da receita com a região de Sintra (escolha de ingredientes da região, ligação
histórica a Sintra, ou outros) e, caso seja antiga ou faça parte do património familiar
do concorrente, explicar essa memória/história associada à receita.

III. Formulário de candidatura
1. Para apresentar a sua candidatura, o concorrente:
a.

Deve submeter o formulário de candidatura disponível em
somosoquecomemos.parquesdesintra.pt, preenchendo todos os
campos obrigatórios do mesmo.

b.

Pode anexar, opcionalmente, a este formulário quaisquer outros
elementos que possam enriquecer a sua candidatura, tais como
fotografias, vídeos, desenhos, etc., ou a evocação da ligação da
receita a algum aspeto da história ou do imaginário de Sintra.

2. O formulário deve ser submetido, totalmente preenchido, até ao dia 1 de outubro
de 2018.

IV. Motivos de exclusão de candidaturas
1. Serão imediatamente excluídas do concurso as candidaturas que apresentem pelo
menos uma das seguintes condições:
a.

Candidaturas com data posterior à indicada no ponto III.2;

b.

Não apresentação de forma completa e clara da lista total de
ingredientes e da descrição detalhada da execução da receita;

c.

Não utilização de, pelo menos, dois dos ingredientes listados (ponto
II.4).
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V. Seleção das candidaturas
1. Numa fase inicial, todas as candidaturas serão validadas se cumprirem os requisitos
anteriormente apresentados.

2. As candidaturas cumpridoras dos requisitos passarão à fase de avaliação das
receitas por parte da organização, com a coordenação de Fortunato da Câmara,
crítico gastronómico e consultor da iniciativa “SOMOS O QUE COMEMOS”.

3. Serão selecionadas até 20 receitas e, de entre estas, 3 receitas finalistas para serem
apresentadas no dia 21 de outubro de 2018 (domingo), nos jardins do Palácio
Nacional de Queluz, perante o Júri do concurso.

4. Os candidatos que passarem à etapa final serão disso informados até ao dia 10 de
Outubro.

VI. Final do concurso: Festim
1. A etapa final do concurso assume a forma de um Festim, que também materializa
o desfecho da programação do “SOMOS O QUE COMEMOS”. Serão convidados
para este momento todos os participantes, chefes, embaixadores, equipa,
promotores, parceiros, etc., promovendo-se um momento informal de convívio
entre todos. É neste enquadramento que será apresentada a final do concurso “A
minha receita de Sintra”.

2. Os candidatos com as 20 melhores receitas serão convidados para o Festim; as 3
receitas finalistas, previamente selecionadas pela organização, serão confecionadas
e apresentadas ao Júri, no local, no decorrer do Festim.
3. Os candidatos pelas receitas selecionadas podem fazer-se acompanhar por 1
pessoa convidada.

4. O Festim terá lugar no dia 21 de outubro, nos jardins do Palácio Nacional de
Queluz, e será dinamizado pelos embaixadores da iniciativa “SOMOS O QUE
COMEMOS”, que integram também o Júri do concurso.
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VII.

Mecânica da final do concurso

1. Neste dia de apresentação perante o Júri, cada um dos 3 concorrentes finalistas
(individuais

ou

famílias)

deve

confecionar

e

apresentar

o

seu

prato:

cada concorrente finalista terá de 60 a 90 minutos para confecionar e empratar a
sua receita, no local e perante o Júri. Os jurados provarão e classificarão as 3
receitas, escolhendo o prato vencedor.

VIII. Composição do Júri
1. O Júri do concurso será constituído por 5 elementos:
Embaixadores do evento: Manuel Luís Goucha, Alexandra Prado Coelho e Filipa
Gomes;
Especialista gastronómico: Fortunato da Câmara;
Elemento da organização.

IX. Prémios
1. Receita Vencedora: 1 noite para duas pessoas na Pousada do Palácio de Queluz + 1
refeição completa para duas pessoas no restaurante Cozinha Velha (Palácio de
Queluz) + 2 passes anuais para todos os monumentos sob gestão da Parques de
Sintra.

2. Restantes 2 receitas finalistas: 1 refeição completa para duas pessoas no restaurante
Cozinha Velha (Palácio de Queluz) + 2 passes anuais para todos os monumentos
sob gestão da Parques de Sintra.

3. Prémio de Participação para os restantes concorrentes selecionados: 2 bilhetes de
entrada no Palácio Nacional de Sintra.
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X. Disposições Disposições finais
1. Dado o âmbito cultural da iniciativa “SOMOS O QUE COMEMOS” na qual está
integrado o concurso “A minha receita de Sintra”, as decisões do Júri não são
passíveis de recurso ou reclamação. Pretende-se celebrar o património alimentar
da região de Sintra em ambiente de salutar convívio, rodeados pela beleza dos
monumentos sob gestão da Parques de Sintra.

2. A informação relevante para os concorrentes será envida ao longo do processo,
através dos contactos fornecidos no formulário de candidatura.

3. Poderá haver alterações alheias à organização, que serão oportunamente
divulgadas junto dos participantes.

4. A participação de cada concorrente pressupõe a plena aceitação deste
regulamento, assim como as alterações que, a qualquer momento, possam nele vir
a ser introduzidas pelos promotores.

Sintra, julho de 2018

