
  

                

CONCURSO GASTRONÓMICO - SABORES DE CAÇA E PESCA  

GUIA DE PARTICIPAÇÃO   

  

Organização  

O “Concurso Gastronómico - Sabores de Caça e Pesca” é organizado pela União das Freguesias de 
Proença-a-Nova e Peral e pela Câmara Municipal de Proença-a-Nova. 

O concurso está integrado no evento “Proença-a-Nova Origem 2016 Caça e Pesca - Festa do Município” 
e os participantes premiados apresentam as sessões de cozinha ao vivo que integram a programação 
do evento que decorre nos dias 9, 10, 11, 12 e 13 de junho de 2016.  

  

Objetivos  

O “Concurso Gastronómico - Sabores de caça e pesca” tem como principal objetivo dinamizar o evento 
”Proença-a-Nova Origem 2016 Caça e Pesca - Festa do Município” e, simultaneamente: 

a) Reforçar o espirito de parceria entre o Município de Proença-a-Nova e a União das Freguesias 
de Proença-a-Nova e Peral; 

b) Promover a qualidade e a diversidade da oferta gastronómica do concelho de Proença-a-Nova 
na vertente dos pratos de caça e de peixe do rio; 

c) Divulgar a gastronomia tradicional; 

d) Incentivar a utilização de produtos regionais; 

e) Dinamizar o tecido empresarial da região; 

f) Recrutar os cozinheiros para as sessões de cozinha ao vivo acima citadas. 

 

Categorias a concurso  

Cada participante deverá apresentar dois pratos, sendo um de carnes de caça e outro de peixes do rio.  

  

Calendarização e Inscrições  

As inscrições para o “Concurso Gastronómico - Sabores de Caça e Pesca” decorrem no período de 15 
de abril a 20 de maio de 2016, na União das Freguesias de Proença-a-Nova e Peral. As fichas de inscrição 
e o guia de participação estão disponíveis no local ou nas páginas, do Município em www.cm-
proencanova.pt e da União das Freguesias em www.juntaproencanovaperal.pt. 

A apresentação dos pratos a concurso decorrerá dia 4 de junho na Cafetaria Municipal, no Parque 
Urbano Comendador João Martins. Os participantes vencedores serão conhecidos no mesmo dia e 
local.  

  

Requisitos de Participação  

No “Concurso Gastronómico - Sabores de Caça e Pesca” podem participar pessoas em nome individual, 
a partir dos 16 anos de idade, com residência no concelho de Proença-a-Nova (atestada através do 
recibo da água) e Associações de Caça e Pesca do Concelho de Proença-a-Nova.   

Na ficha de inscrição os participantes estão obrigados a preencher todos os campos com os dados de 
identificação e contactos bem como a designação dos pratos, ingredientes e respetivas receitas. 

A participação neste concurso implica a aceitação da divulgação das receitas vencedoras e a sua 
apresentação, pelo participante, numa das sessões de Cozinha ao Vivo no evento “Proença-a-Nova 



  

                

Origem 2016 Caça e Pesca - Festa do Município” que se realizam nos dias 9 (às 19h30), 10, 11 e 12 (às 
18h30), na Cafetaria Municipal, no Parque Urbano Comendador João Martins, no espaço preparado 
com o equipamento básico de cozinha. Para as sessões de Cozinha ao Vivo, a organização comprará 
todos os ingredientes necessários à confeção das receitas.   

  

Comunicação  

O Município de Proença-a-Nova e a União das Freguesias de Proença-a-Nova e Peral divulgará o evento 
através dos seus meios. 

 Os participantes premiados ficam obrigados a autorizar a utilização do seu nome e imagem para a 
promoção desta iniciativa a partir do momento em que são conhecidos e durante o evento “Proença-
a-Nova Origem 2016 Caça e Pesca - Festa do Município”.  

  

Avaliação  

O processo de avaliação inclui a degustação dos pratos apresentados por um júri constituído por 5 
elementos designados pela organização do concurso. 

Serão analisandos os seguintes critérios em cada prato: 

 Seleção dos produtos e ficha técnica - 30 pontos 

 Apresentação - 25 pontos 

 Degustação - 45 pontos 

A decisão do júri é soberana, não havendo possibilidade de reclamações.  

 

Disposições Finais  

Situações não previstas no guia de participação e quaisquer reclamações dos candidatos serão 
resolvidas pela organização. 

Serão anuladas as inscrições com falhas significativas no preenchimento da ficha. 

Os participantes estão obrigados a comparecer dia 4 de junho na Cafetaria Municipal, no Parque 
Urbano Comendador João Martins, uma hora antes do início da reunião do júri. Esta hora será 
comunicada aos participantes, através do contacto colocado na ficha de inscrição, após a validação do 
número de inscrições. A não comparência à hora marcada significará a anulação da inscrição. 

Os pratos a concurso devem vir acondicionados em materiais próprios para transporte de alimentos, 
com respetiva insígnia. Serão apresentados ao júri em prato fornecido pela organização, que informará 
das suas caraterísticas. 

O empratamento será efetuado no local, onde existirá uma bancada preparada e equipada com 
material básico de cozinha. Os utensílios específicos e todos os ingredientes são da responsabilidade 
dos participantes. 

O Júri poderá retirar do concurso os pratos que não cumpram as condições adequadas de transporte 
ou que apresentem sinais evidentes de confeção e manipulação impróprias. 

 

 

 

 

 

 



  

                

CONCURSO GASTRONÓMICO - SABORES DE CAÇA E PESCA  

FICHA DE INSCRIÇÃO   

IDENTIFICAÇÃO 

NOME/ASSOCIAÇÃO 

MORADA 

 

TEL./TLM.                                                      E-MAIL 

 

PRATO DE CARNE 

DESIGNAÇÃO 

RECEITA (Ingredientes e modo de confeção) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                

PRATO DE PEIXE 

DESIGNAÇÃO 

RECEITA (Ingredientes e modo de confeção) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ,                de                                          de 
 

                                                         Assinatura, _______________________________________________ 

A assinatura desta inscrição pressupõe o conhecimento e aceitação do Guia de Participação do  
 “CONCURSO GASTRONÓMICO - SABORES DE CAÇA E PESCA” 


	Morada: 
	TLM: 
	Email: 
	Nome: 
	Carne Nome: 
	Carne Receita: 
	Peixe Receita: 
	Peixe Nome: 
	Local: 
	Dia: 
	Mês: 
	Ano: 


