
                       III CONCURSO DE DOÇARIA DE MEL DA SAP -  
 

                                                               REGULAMENTO 

 

1)         O Terceiro Concurso de Doçaria de Mel da SAP terá lugar no dia 13 de Novembro de 2021 e é 

organização da SAP, em colaboração com a sua filial na Terra das Abelhas, Escusa, Coruche. 

2)         Este concurso destina-se a sobremesas, biscoitos e bolos, cuja composição o adoçante seja 

maioritariamente o Mel, com um teor maior ou igual a 80 %. 

3)         Serão admitidos doces, de confecção exclusivamente artesanal, tanto de sócios ou não sócios 

da SAP.  

4)         Os concorrentes deverão entregar o produto no dia 13 de Novembro de 2021 na Filial da SAP 

– Terra das Abelhas, Escusa, Coruche das 16.00 às 17.00 horas, sem qualquer identificação aposta 

na embalagem, devidamente embalados e protegidos contra dano ou deterioração. 

5)         Acompanhando os doces deverá ser fornecida a seguinte informação, constante da ficha de 

inscrição (ANEXO 1): 

             a – nome do participante 

             b – morada e contacto telefónico 

             c –  um exemplar da receita assinado (obrigatório) 

6)         Os doces recebidos, aos quais é atribuído um número de código, são destinados à prova pelo 

Júri, considerando-se a partir da sua recepção propriedade da SAP, não havendo lugar a quaisquer 

devoluções. 

7)         Cada participante pode concorrer com um máximo de dois produtos. 

8)         Serão liminarmente descartados pelo Júri, os exemplares que apresentem aspecto 

deteriorado, não sendo sequer admitidos a concurso. 

9)          O Júri será nomeado pela Direcção da SAP sendo todos os doces avaliados por todos os 

elementos do Júri em prova cega.       

10) O Júri reunirá no dia 13 / 11 / 21 na Terra das Abelhas Escusa, Coruche. 

11) O anúncio dos vencedores será feito ainda no dia 13 de Novembro de 2021, durante o magusto a 

decorrer na Terra das Abelhas, onde serão entregues os diplomas e os prémios. 

12) Após a entrega dos diplomas e dos prémios, haverá lugar a um convívio e lanche, onde os doces 

participantes constituirão a sobremesa a ser degustada por todos. 

13) Das decisões do Júri, não há direito de recurso. 

14) Os participantes autorizam expressamente a SAP a publicar, sempre que esta assim o entender, de 

forma separada ou compilada, as receitas, sendo que será sempre indicada a identidade do autor. 

15) A participação neste concurso implica a integral aceitação deste Regulamento. 

 

16) Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos de forma irrevogável pela Organização. 

 

 A direcção SAP 

 

                                                  



 


