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CONCURSO PRODUTO REGIONAL 

DA 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS

Regulamento 

No sen�do de criar um produto que caraterize a Freguesia, a Comissão de Freguesias da União

de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas decidiu promover um concurso para

eleger  um  produto  que  seja  iden�fica�vo  de  cada  freguesia,  Frielas  e  Santo  António  dos

Cavaleiros.

Os produtos deverão ser compostos por elementos existentes no território, atualmente ou em

tempos, e que possam contribuir para a definição da sua iden�dade.

O concurso  de  produtos  des�na-se a  qualquer  freguês  ou en�dade  sediada  da  Freguesia,

visando a criação de algo que a defina e represente e que possa fazer parte da sua divulgação/

tradição.

O  presente  regulamento  rege-se  pelos  nos  termos  e  condições  constantes  dos  seguintes

ar�gos:

Ar�go 1º 

Obje�vos 

O presente concurso tem por obje�vo a promoção de produtos que preservem a iden�dade da

freguesia e a divulgação de elementos que fazem parte do território que a cons�tui.

Ar�go 2º

Des�natários 

O Concurso de produtos é aberto a todos os fregueses, a todas as ins�tuições públicas ou

privadas, como escolas, IPSS e Associações da Freguesia de SAC e Frielas.

Ar�go 3º 

Candidaturas 

1. As  candidaturas  deverão  ser  formalizadas  através  de  preenchimento  de  formulário

próprio,  disponibilizado  para  o  efeito  no  Site  (www.jf-sacf.pt)  e  serviços  da  junta  de
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freguesia,  e  apresentados  até  31  de  julho  de  2019,  devendo  conter  os  seguintes

elementos:

a) Nome do produto;

b) Iden�ficação do Candidato, ou candidatos;

c) Pessoas cole�vas  –  denominação,  morada,  iden�ficação da  equipa que  produziu  o

produto colocado a concurso;

d) Descrição técnica do produto (elementos que cons�tuem a sua composição);

e) Descrever as razões porque consideram o produto iden�fica�vo da Freguesia;

f) A apresentação e seleção será efetuada na semana de 19 a 22 de dezembro de 2019

na Mostra de Natal e produtos tradicionais de Natal e outros. 

g) Cada freguês ou en�dade poderá par�cipar com um ou mais produtos, sendo que os

produtos  devem  ser  dis�ntos  (um  para  Santo  António  dos  Cavaleiros,  outro  para

Frielas).

Ar�go 4º 

Critérios de Classificação 

1. Os produtos objeto de candidatura serão avaliados por um júri cons�tuído para o efeito

que atenderá aos seguintes critérios:

a) Cria�vidade na escolha dos elementos/ingredientes u�lizados;

b) Qualidade do produto;

c) Qualidade de apresentação;

d) Cria�vidade na apresentação do produto (embalagem e rotulagem);

e) Capacidade de representar caracterís�cas locais;

f) A potencialidade para replicar o produto e a sua durabilidade;

g) Nome do produto.

Ar�go 5º 

Cons�tuição do Júri

O júri será cons�tuído pelos seguintes elementos:

Presidente: (a designar)

Vogais: (a designar)
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Ar�go 6º 

Processo de Avaliação

1. A apresentação e seleção será efetuada na semana de 19 a 22 de dezembro de 2019 na

Mostra  de  Natal  e  produtos  tradicionais  de  Natal  e  outros,  onde  os  produtos  serão

apreciados pelos respe�vo júri.

2. O júri selecionará o produto que melhor represente cada freguesia e as suas caracterís�cas

locais;

3. Os  produtos  deverão  ser  realizados  com  elementos/ingredientes  existentes  em  cada

freguesia;

4. Poderão ser escolhidos mais do que um produto;

5. Da decisão do júri não haverá direito a recurso.

Ar�go 7º 

Prémios

Serão atribuídos os seguintes prémios simbólicos e será a Junta de Freguesia a fazer o

respe�vo  registo  da  marca.  Os  produtos  não  poderão  ser  u�lizados  para

comercialização, penas para fins de representação e divulgação. 

Ar�go 8º 

Divulgação dos resultados

1. A decisão do júri será divulgada no site da junta de freguesia  (www.jf-sacf.pt) e/ou pagina

de Facebook (hDps://pt-pt.facebook.com/jf.sacf/).

2. Os concorrentes vencedores serão no�ficados do resultado do concurso para a morada ou

endereço eletrónico indicados na candidatura. 

Ar�go 9º 

Disposições Gerais 

1. Para  os  devidos  efeitos  considera-se  que,  ao  concorrer,  os  par�cipantes  aceitam

implicitamente as condições expressas neste Regulamento.
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2. As dúvidas  que surjam na aplicação deste  Regulamento serão resolvidas pela  junta de

Freguesia da União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas. 

3. Os produtos vencedores, de Frielas e Santo António dos Cavaleiros, poderão ser registados

no INPI (Ins�tuto Nacional da Propriedade Industrial) pela Junta de Freguesia, como forma

legal de proteger os mesmos.


