
CATEGORIAS E PRÉMIOS:
- Melhor Restaurante, 

estabelecimento de hotelaria ou similar

- Melhor entrada

- Melhor prato

- Melhor sobremesa

- Desempenho do melhor chef

- Melhor empregado de mesa

07, 08, 09 e 10 de Junho 2019

Concurso para estabelecimentos de hotelaria, restauração e similares, 

abertos na área geográfica da Vila de Caldas das Taipas.

INSCRIÇÕES:
ENTREGA DA FICHA DE INSCRIÇÃO NA JUNTA DE FREGUESIA

OU ENVIO POR EMAIL (geral@caldasdastaipas.com)

até ao dia 31 de MAIO  de 2019

NORMAS DE 

PARTICIPAÇÃO

FREGUESIA DE CALDELAS
VILA DE CALDAS DAS TAIPAS

FREGUESIA DE CALDELAS
VILA DE CALDAS DAS TAIPAS



NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

1. Requisitos de participação

a) Podem participar no concurso todos os estabelecimentos de hotelaria, 
restauração e similares, abertos na área geográfica da Vila de Caldas das Taipas;

b) Os participantes devem estar devidamente licenciados pelo Município de 
Guimarães; 

c) Os participantes devem estar previamente inscritos no concurso, inscrição que 
deve ser efetuada até ao dia 31 de maio de 2019, nos serviços da Junta de 
Freguesia, ou enviando a ficha de inscrição via email geral@caldasdastaipas.com.

2. Ementa 

a) A ementa é livre, cada restaurante escolhe a sua preferência;

b) Constará da ementa a apresentar o júri pelo menos uma de três iguarias: 1 
entrada, 1 prato principal e 1 sobremesa;

c) Os pratos identificados e inscritos no concurso têm de se manter o longo de 
todo o evento. 

3. Composição e apresentação

a) Na apresentação e composição dos pratos ao 

júri, terão de constar as porções como se tratasse de um cliente;

b) As iguarias podem vir empratadas, mas a composição de cada prato deverá ser 
identificado na presença do júri;

c) A apresentação técnica e decoração das iguarias fica ao critério do restaurante 
em prova.

4. Pontuação

4.1. A grelha de avaliação do júri de degustação é de 0 a 15.

a) Avaliação

b) Sabor, textura e aroma

c) Harmonia de pratos na ementa concurso 

4.2. A grelha de avaliação do júri técnico é de 0 a 15.

a) Utilização de produtos frescos

b) Higiene e métodos de preservação e conservação

c) Técnica de trabalho e destreza profissional 

5. Dinâmica e funcionamento e destreza do concurso

a) A ementa previamente fixada a concurso terá que se manter disponível durante 
os dias a concurso ao almoço e jantar;

b) O preço da ementa a concurso será igual em todos os restaurantes aderentes, 
excepto as bebidas, de acordo com a seguinte tabela:

Ementa 
- Entrada - 2,5€
- Prato Principal - 7,5€
- Sobremesa - 2,5€
- Bebida - Não incluída
Total - 12,5€
c) O preço das refeições deverá ser decidido em reunião com ambas as partes;

d) A decisão do júri é individual e ganhará o(s) premio(s) do(s) participante(s) que 
tiver maior pontuação.

6. Categorias de Participação e Prémios

6.1. Estão a concurso as seguintes categorias:

a) O melhor Restaurante, estabelecimento de hotelaria ou similar

b) A melhor entrada

c) O melhor prato

d) A melhor sobremesa

e) Ao desempenho do melhor chef

f) O melhor empregado de mesa

 

6.2. Será entregue um prémio de participação a todos os participantes e um 
diploma aos vencedores de cada categoria; 

6.3.Da decisão do júri não cabe recurso.

Presidente do Júri
Mário Moreira

Restante Júri composto por:
- Elemento indicado pela 

Junta de Freguesia

- Elemento indicado 
pelo Jornal Reflexo


	Página 1
	Página 2

