
 
 

Concurso 

As receitas da minha família 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

I OBJECTO DO CONCURSO 

 

A Junta de Freguesia de Benfica dinamiza a iniciativa de promoção do Comércio Local 

denominado concurso “As receitas da minha família”, tendo como principais objetivos: 

 

1. Promover e ajudar na dinamização, valorizar e afirmar o Comércio Local da 

freguesia de Benfica. 

2. Criar momentos de convívio entre gerações da mesma família. 

3. Rever e fixar as tradições gastronómicas dos que vivem em Benfica enquanto 

componente do património imaterial da freguesia. 

 

II CONCORRENTES 

1. Ao presente concurso poderão concorrer residentes na Freguesia de Benfica. 

2. A participação será formalizada através do preenchimento da Ficha de Inscrição 

que será disponibilizada online em www.jf-benfica.pt. 

3. Cada família poderá participar com a confeção de 1 receita de um Bolo ou outro 

doce. 

4. A Junta de Freguesia de Benfica reserva o direito de expor, publicar ou reproduzir 

quaisquer dos trabalhos premiados e não premiados, salvaguardando sempre a 

indicação do respetivo autor. 

5. Não poderão concorrer a este concurso os membros do júri, seus familiares diretos 

e os elementos da comissão organizadora. 

6. A inscrição no concurso implica a aceitação de todas as cláusulas das normas de 

participação. 

  

http://www.jf-benfica.pt/


 
 

III PARTICIPAÇÃO 

1. A participação no concurso é gratuita. 

2. O agregado familiar deverá confecionar um doce (sobremesa, bolo, bolachas, 

etc.) que faça parte da tradição recente ou mais remota da família. 

3. Deve filmar a confeção do doce, com o tempo máximo de 2 minutos, podendo ser 

apenas uma parte (que não será divulgada). Neste filme é obrigatória a presença 

de pelo menos 2 gerações da mesma família (Avós e Pais; Pais e Filhos; etc). 

4. Deverá enviar a receita do doce. 

5. A filmagem e a receita devem ser enviadas para o endereço eletrónico 

paulomartins@jf-benfica.pt. 

6. A data de confeção do doce deverá ser comunicada antecipadamente à 

Organização para que possa ser efetuada a recolha ou combinada a entrega nas 

instalações da Junta de Freguesia de Benfica. 

7. A avaliação do Júri reger-se-á pelos seguintes critérios, pontuados individualmente 

de 1 a 5 valores: 

• Qualidade  

• Sabor 

• Apresentação 

• Originalidade 

8. Na votação a realizar pelos membros do júri designados pelo órgão executivo da 

Junta de Freguesia de Benfica, será utilizada uma grelha de pontuação (com um 

máximo de 20 pontos) e de acordo com os parâmetros acima. 

 

V CLASSIFICAÇÕES 

1. Cada membro do júri atribuirá a sua classificação, de acordo com os fatores 

referidos, aos dois primeiros classificados. 

2.  Poderão, caso o júri assim o entenda, ser atribuídas menções honrosas e 

classificações ex-aequo. 
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VII CALENDARIZAÇÃO 

1. O processo de inscrição decorre entre os dias 19 de março e 15 de abril de 2021. 

2. O concurso decorre entre os dias 3 e 25 de abril. 

3. Os vencedores serão anunciados no dia 3 de maio. 

 

IX PRÉMIOS 

1. Os 3 primeiros classificados receberão um vale no valor de 75,00€ em vale refeição, 

para utilização na restauração local, a definir entre os estabelecimentos aderentes.  

 

 


