
 
 
 
 

Município de Alvito 

Câmara Municipal 

Feira dos Santos e Frutos Secos 

IV Edição do Concurso PROV’ ALVITO COM FRUTOS D’OUTONO 

Normas de Participação 
 

 

I. Organização 
 

A IVª Edição do Concurso Prov’Alvito com 
Frutos d’outono é organizada pelo 
Município de Alvito, no âmbito da Feira dos 
Santos e Frutos Secos; 
 
II – Objetivos: 
 
a) Sensibilizar a população para a 

importância da qualidade 
gastronómica associada aos produtos 
locais; 

b) Incentivar a criatividade;  
c) Criar uma iguaria de base regional com 

frutos d’outono; 
d) Dinamizar a Feira dos Santos e dos 

Frutos Secos. 
 

III – Concorrentes 
 
a) Cada concorrente, individual ou 

agrupado, pode apresentar o máximo 
de duas iguarias; 

b) O limite máximo de concorrentes é de 
20, sendo consideradas as primeiras 20 
inscrições recebidas; 

c) A seleção dos concorrentes far-se-á por 
ordem de entrada de inscrição nos 
serviços da Câmara Municipal. 

 
IV – Inscrição e Concurso  
 
a) A inscrição no concurso é gratuita; 
b) As inscrições estão abertas até às 

17h30 do dia 31 de outubro: 
c) A ficha de inscrição está disponível em 

www.cm-alvito.pt ou no Posto de 
Turismo de Alvito; 

d) A ficha de inscrição, depois de 
preenchida, deve ser enviada para 
geral@cm-alvito.pt ou entregue no 
Balcão Único; 

e) Cada iguaria a concurso tem que 
incluir, pelo menos, um fruto/ produto 
típico de outono, nomeadamente: 
amêndoas, nozes, figos, marmelos, 
romãs, pinhões, avelãs, castanhas, 
batata doce, dióspiro ou abóbora; 

f) As iguarias a concurso são entregues 
até às 14h30 do dia 1 de novembro, no 
Centro Cultural Raul de Carvalho; 

g) Cada concorrente apresenta dois 
exemplares das iguarias com que se 
apresenta a concurso, destinando-se 
um à apreciação do júri (três pequenas 
porções) e o outro à apreciação do 
público (50 pequenas amostras, apenas 
para degustação); 

h) A C.M. de Alvito atribui 25 € (vinte 
euros) como forma de apoio a todos os 
concorrentes efetivos; 

i) Para efeitos de apreciação do público, 
a organização cede a cada concorrente 
um espaço/mesa, sendo neste espaço 
que o concorrente colocará a respetiva 
iguaria;  

j) A decoração da mesa e a apresentação 
das iguarias é da responsabilidade dos 
concorrentes; 

k) A não entrega das iguarias no prazo 
previsto da alínea f) ou a não entrega 
de dois exemplares, constituem motivo 
de exclusão do concorrente. 

 
V – Os critérios de avaliação do Júri são os 
seguintes: 
 
a) Degustação (1 a 10 pontos); 

http://www.cm-alvito.pt/
mailto:geral@cm-alvito.pt


b) Originalidade (1 a 10 pontos); 
c) Apresentação da iguaria (1 a 10 

pontos); 
d) Decoração da mesa (1 a 10 pontos).  
 
VI- Constituição do Júri 
 
a) O Júri, constituído por três elementos 

de reconhecida idoneidade, delibera 
por maioria simples. 

b) O Júri é designado pelo Presidente da 
Câmara de Alvito; 

c) O Júri procede à apreciação e avaliação 
dos pratos a concurso em ato privado; 

d) A votação do Júri, corresponde a 60% 
da avaliação final; 

e) O público aprecia e avalia através de 
ficha própria, escolhendo a iguaria que 
mais lhe agrade; 

f) A votação do público corresponde a 
40% da avaliação final; 

g) O Júri é competente para deliberar 
sobre quaisquer dúvidas e casos 
omissos nas presentes “Normas de 
Participação”; 

h)  O Júri pode atribuir as menções 
honrosas que entender. 
 

VII – Resultados e Prémios 
 
a) A divulgação pública dos resultados e a 

entrega de prémios realiza-se após a 
atuação dos Grupos da Terra. 

b) Prémios a atribuir:  
 1º, 200 € (duzentos euros); 
 2º, 100 € (cem euros); 
 3º, 50 € (cinquenta euros). 

 
VIII. Notas Finais  
 
a) Entende-se que todos os concorrentes, 
que efetuarem a sua inscrição no certame, 
concordam e aceitam expressamente o 
presente regulamento;  
b) Eventuais esclarecimentos devem ser 
solicitados à Câmara Municipal de Alvito.  
 
 

 


