
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

I – OBJETIVOS 

a) O presente regulamento aplica-se ao evento “III Mostra de pão-de-ló tradicional de Loures e outros 

produtos da região” integrado no programa de ação do CLDS 3G Loures – Rede em Movimento; 

b) Este regulamento visa regular e disciplinar a participação no evento assim como determinar os 

produtos que nele estarão à venda e a concurso; 

c) A organização do evento é da responsabilidade das entidades coordenadora e executoras do CLDS 

3G Loures – Rede em Movimento, com a colaboração dos parceiros efetivos do projeto; 

d) A “III Mostra de pão-de-ló tradicional de Loures e outros produtos da região” tem como principais 

objetivos:  

 Estimular o desenvolvimento do Pão-de-ló tradicional de Loures;  

 Promover, valorizar e divulgar a produção local/regional; 

 Divulgar a ação dos diversos agentes culturais da região de Loures;  

 

II – DATA E LOCAL 

a) “III Mostra de pão-de-ló tradicional de Loures e outros produtos da região” decorrerá no Jardim 

Major Rosa Bastos em Loures 

b) O evento decorre no dia 18 de maio de 2019,com abertura ao público entre as 11h 00m e as 23h;  

c) Abertura de espaço para decoração de bancas às 9h00m 

 

III – PARTICIPAÇÃO 

a) Existem 3 modelos de participação: 

 1º - Como expositor, através da exposição e/ou venda de produtos regionais e 

identificados com a cultura saloia (ver ponto VII); 

 2º - Como participante do concurso “Produtos da Região”, submetendo um produto 

gastronómico original e da região (ver ponto VIII); 

 3º - Como dinamizador de atividades recreativas/culturais;  
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b) São participantes:  

 Quaisquer entidades ou instituições sediadas nas Freguesias de Loures, Santo António 

dos Cavaleiros, Santo Antão do Tojal e/ou São Julião do Tojal cuja atividade principal 

seja a confeção de produtos alimentares locais/regionais; 

 Outras entidades, sediadas nas Freguesias de Loures, Santo António dos Cavaleiros, 

Santo Antão do Tojal e/ou São Julião do Tojal, desde que apresentem produtos 

alimentares locais/regionais. 

 A organização cederá até um máximo de 30 bancas aos expositores. Poderá o número 

de participantes ultrapassar este limite desde que assegurado pelo expositor a estrutura 

de exposição. 

 

Nota: Todas as entidades podem se escrever em mais do que um modelo de participação. 

IV – PROGRAMA 

11h00 – Abertura do evento ao público  

12h00 – Animação Musical 

16h00 – Animação Musical 

16h00 – Concurso “Produtos da Região” 

18h00 – Anúncio dos vencedores e entrega de prémios 

 21h00 - Baile 

 23h00 – Encerramento 

 

V – INSCRIÇÔES 

a) A participação no evento “III Mostra de pão-de-ló tradicional de Loures e outros produtos da região” 

faz-se através do preenchimento da Ficha de Inscrição disponível na sede do projeto (Rua Cesário 

Verde nº6 B, em Loures), no site do projeto: www.clds3g-loures.com e Unidade de Turismo da 

Camara Municipal de Loures; 

b) Depois de preenchidas, as inscrições terão de ser entregues na referida sede do projeto ou 

enviadas para o endereço de correio eletrónico: clds3g@alpm-loures.com; 

c) A inscrição pode ser entregue até 03 de maio de 2019. 

 

VI – EQUIPAMENTO 

a)  Para expositores dos produtos regionais/típicos da região saloia:  

 A organização dispõe de pequenas bancadas/barraquinhas de 1m x 1m (devido ao 

número reduzido disponível, a quantidade pretendida terá de ser assinalada na ficha de 

inscrição);  

 Qualquer outro equipamento terá de ser pedido à organização; 

 Os expositores poderão trazer equipamentos próprios, mas terão de informar a 

organização, enviando previamente fotografia dos mesmos para se definir o local de 

colocação. 
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VII – EXPOSIÇÂO DE PRODUTOS  

a) Os produtos enquadrados no âmbito de exposição terão um espaço próprio e devidamente 

identificado, sendo essa identificação de carácter obrigatório e da responsabilidade do expositor; 

b) Pode existir a venda, cedência ou degustação dos produtos que expõem;  

c) Categorias/produtos a expor:  

 Doçaria popular do concelho de Loures : Saloios/Arrepiados, Manjoeireiros/Charniqueiros, 

Broas doces, Filhós, Esquecidos, Suspiros, Catitas, Pão-de-ló, Manjar saloio, Bolo-rei, 

Outros doces que sejam tradicionais/típicos da região de Loures 

 

 Podem-se incluir outros produtos desde que produzidos ou embalados nas freguesias 

anteriormente mencionadas: Alheiras, Enchidos, Ensacados e Presuntos, Azeitonas e 

Aperitivos, Carnes, Sopas, Chocolates, Conservas de Pescado, Doces de Fruta, Frutos 

Secos e Secados, Ervas Aromáticas, Folares e Bôlas, Pão, Broas e Empadas, Queijos, 

Rebuçados e Outros Produtos de Confeitaria, Sal e Condimentos, Sidras Tradicionais e 

Cervejas Artesanais, Gelados, Sumos e Concentrados de Fruta, Fruta e Produtos 

Hortícolas, Aguardentes Não Vínicas, Licores Tradicionais, Vinho, Vinagres de Vinho e de 

outros Vinagres, bem como Mel e de Azeite Virgem Extra. 

 

VIII – REGULAMENTO DO CONCURSO  

a) O concurso compreende o reforço da aposta nos produtos regionais 

b) São aceites a concurso os produtos identificados no ponto  

 

IX – EXPOSIÇÂO DE PRODUTOS  

a) Cada entidade ou instituição pode participar com mais do que um produto, não excedendo o limite 

de 3, tendo obrigatoriamente de preencher o documento “Ficha de Produto a Concurso” 

b) As amostras:  

 As amostras a submeter a concurso devem pesar pelo menos 1 kg e serem construídas 

por, pelo menos, duas unidades intactas. Se cada uma exceder 1kg, basta entregar uma 

única; 

 As amostras deverão ser entregues até às 12 h do dia de concurso; 

 Quando submetido a concurso o exemplar torna-se propriedade da organização do 

concurso. As amostras devem ser enviadas/entregues livres de encargos financeiros. 

 A organização não devolverá nem os produtos rejeitados nem as quantidades sobrantes 

da prova; 

 A Organização não pagará quaisquer custos de envio, nem se responsabiliza por 

eventuais danos sofridos pela amostra durante o transporte e, preparação das amostras 



 

 

para a prova; 

 As amostras devem ser entregues no seu material de acondicionamento normal, 

identificando o produtor e o produto. Terá de estar acompanhada da uma ficha explicativa 

(em anexo); 

c) Rejeição de amostras:  

 São liminarmente rejeitadas as amostras que, independentemente da causa, não 

cumpram qualquer das regras atrás definidas, designadamente em termos de quantidade, 

identificação, data e hora de receção, integridade do produto ou que apresentem defeitos 

ou estado de detioração visíveis; 

 Os concorrentes são informados sobre as causas de rejeição. 

 

X - PRÉMIOS 

a) Na avaliação serão atribuídos o 1º, 2º e 3º lugar; 

b) A avaliação do júri é realizada à porta fechada; 

c) Pode ser atribuída uma pontuação de 1 a 10 pontos; 

d) O produto vencedor será o que obtiver maior pontuação global; 

e) Em caso de empate entre dois ou mais produtos, serão declarados vencedores ex aequo, isto é, 

“com igual mérito”; 

f) O júri especialista pode atribuir uma menção honrosa para o rótulo, a embalagem e/ou para o 

acondicionamento dos produtos a concurso desde que entenda que, para além das questões legais 

e/ou funcionais, há critérios de estética ou de criatividade relevantes.  

g) Os prémios para o 1º, 2º e 3º lugar são um diploma de vencedor. Caso os vencedores o considerem 

o CLDS 3G – Rede em Movimento Loures, a Unidade de Turismo da Câmara Municipal de Loures e 

a Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas dão apoio 

logístico à certificação do produto. 

 

XI – JÚRI  

a) É composto por 5 elementos, os membros de júri são escolhidos tendo em conta a sua idoneidade 

para uma avaliação rigorosa e imparcial; 

b) Os membros do júri são convidados a título pessoal; 

c) Os resultados atribuídos por cada provador são tratados de forma anónima pela organização, a qual 

garante por todos os meios ao seu alcance o anonimato das amostras e o sigilo dos resultados até à 

comunicação dos vencedores; 

d) Em caso de dúvida, litígio entre provadores ou qualquer outra situação não prevista neste 

regulamento, a organização tentará por todos os meios sanar a situação, não havendo recurso das 

suas decisões. 



 

 

 

 

 

XI – ORGANIZAÇÂO/ PARCEIROS 

 CLDS 3G – Rede em Movimento Loures; Unidade de Turismo da Câmara Municipal de Loures; 

Junta Freguesia de Loures; Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos Concelhos de 

Loures e Odivelas. 

 

XII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) As amostras, produtos e materiais apresentadas na exposição e a concurso, assim como o 

cumprimento das respetivas normas de Higiene e Segurança Alimentar, serão da inteira 

responsabilidade da entidade participante; 

b) A organização deste evento poderá alterar o presente regulamento, se necessário. Havendo alguma 

alteração a organização fará um pré-aviso a todos os participantes; 

c) O incumprimento do disposto neste regulamento poderá resultar na aplicação de medidas 

sancionatórias, nomeadamente a inibição de continuação no evento; 

d) As situações omissas, ambíguas ou não previstas neste regulamento, deverão ser apresentadas à 

organização e resolvidas por esta, de modo a permitir o bom decorrer das atividades. 

 

 

 

 

Eu,____________________________________________________________________________, 

afirmo ter tomado conhecimento e aceito o presente regulamento.   

 
 

Assinatura  
 
 

_____/_____/_______ _______________________________________________________________ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    Ficha do Produto 

Nome do produto: 

Local de origem do produto: 

 

Categoria 

 Doce  Salgado  Bebida  

 

Subcategoria 

 
 
 
Nota explicativa -No campo “Subcategoria:” deverá ser indicado mais pormenores sobre a categoria, são exemplo: Categoria: 
salgado – Subcategoria: queijo, Categoria: doce- Subcategoria: compota ou licor 
Forma de comercialização (avulso/embalado) 

 

Descrição do produto 

 

Dimensão: 

Forma: 

Textura: 

Cor: 

Aroma: 

Peso: 
 

Ingredientes principais: 

 

 

Interesse histórico: 

 

 

 

 

 

 

 

Outros que considere relevante: 

 

 

 

 

 


