
         CÂMARA MUNICIPAL

NORMAS DO

CONCURSO “MELHORES CAVACAS DA FESTA DAS CAVACAS”

Artigo 1º
Objetivo e organização

1- O Concurso “Melhores Cavacas da Festa das Cavacas” é um evento da iniciativa do Município de

Resende e organizado em parceria com a  Companhia das Águas das Caldas de Aregos, EM, SA, na

data e lugar em que ocorrer anualmente a “Festa das Cavacas”.

2- Constituem objetivos principais do Concurso “Melhores Cavacas da Festa das Cavacas” a promoção,

divulgação e o incentivo ao fabrico de excelência da tradicional Cavaca de Resende.

Artigo 2º
Admissão

1- Podem inscrever-se no Concurso “Melhores Cavacas da Festa das Cavacas” todos os produtores que

participem na “Festa das Cavacas”. 

2- A inscrição é gratuita,  devendo ser efetuada junto da organização da “Festa das Cavacas”, até às

11h00 do dia em que ocorra este evento (anexo IV).

3-  Os participantes que fiquem classificados num dos 3 primeiros lugares autorizam a organização do

concurso  a  uma eventual  recolha  de  imagens  para  fins  de  divulgação  do  evento  e  da  Cavaca  de

Resende, bem como a revelação dos seus nomes.

Artigo 3º
Forma de participação e procedimentos

1- Os concorrentes devem disponibilizar à organização uma caixa de ½ kg de cavacas, que será retirada

por aquela entidade aleatoriamente da sua banca de exposição.

2-  A organização  atribuirá  a  cada  concorrente  um  código  secreto  que  será  colado,  ou  inscrito  com

marcador apropriado, em cada caixa de cavacas.

3- O código secreto garante que o júri vota com imparcialidade desconhecendo o nome das pessoas que

confecionaram as cavacas.

4- Da ficha do registo da competição, conforme anexo I, constará o nome do concorrente e o código

secreto que lhe foi atribuído. Este registo apenas estará na posse da organização.
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Artigo 4º
Júri e Critérios de classificação

1- Na avaliação das cavacas são observados os seguintes critérios: na apresentação , a cobertura e o

aspeto geral; na degustação , o sabor, a textura e a cozedura. 

2-  A avaliação será efetuada por  um Júri  composto por  3 provadores  independentes,  um dos quais

presidirá, convidados para o efeito pelo Presidente da Câmara Municipal de Resende.

3- A avaliação ocorrerá em duas etapas:

a) Na 1ª etapa serão distribuídas as cavacas a concurso pelos 3 elementos do júri. Cada elemento

do júri seleciona duas , das cavacas que lhe forem distribuídas, para  passarem à etapa seguinte. 

b) Na 2ª etapa, cada elemento do júri avalia as seis cavacas,  classificando individualmente cada

parâmetro,  utilizando uma escala  de 0 a 5 valores,  resultando daí a ordem de classificação no

concurso, conforme anexo II, vencendo o mesmo a cavaca que obtiver a maior pontuação global. 

4- Em caso de empate proceder-se-á a uma segunda avaliação entre as cavacas empatadas.

5- O Júri, na 2ª etapa, utilizará na sua avaliação uma ficha por cada concorrente, conforme anexo III,

entregando-as no final da sua avaliação à organização para que esta complete o registo a que se refere a

alínea b) do nº3.

Artigo 5º
Anúncio dos resultados do concurso

1- O anúncio do resultado do concurso será efetuado pelo Presidente da Câmara Municipal de Resende,

ou por quem este designar para o efeito, imediatamente antes da cerimónia de entrega do prémio.

Artigo 6º
Prémios e sua entrega

1- Os prémios do concurso são os seguintes:

a)-  1º  Lugar  –  Prémio  monetário  de  1.250,00€,  e  certificado  com  a  inscrição:  Concurso  “  As

Melhores Cavacas da Festa das Cavacas – Edição (ano) – 1º classificado”;

b)- 2º Lugar - Prémio monetário de 750,00€, e certificado com a inscrição: Concurso “ As Melhores

Cavacas da Festa das Cavacas – Edição (ano) – 2º classificado”;

c)- 3º Lugar: Prémio monetário de 500,00€, e certificado com a inscrição: Concurso “ As Melhores

Cavacas da Festa das Cavacas – Edição (ano) – 3º classificado”.

2- A entrega dos prémios será efetuada pelo Presidente da Câmara Municipal de Resende e/ou por quem

este convidar para o efeito, imediatamente antes da cerimónia de encerramento do evento da “Festa das

Cavacas”.
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Artigo 7º

Casos omissos

Os casos omissos neste regulamento,  serão resolvidos pela organização,  única entidade competente

para o efeito.

ANEXO I

FICHA DE REGISTO DE PARTICIPAÇÃO

CONCURSO “MELHORES CAVACAS DA FESTA  DAS CAVACAS”

EDIÇÃO (ano)

1ª etapa
Número Código Concorrente Júri 1 Júri 2 Júri 3
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2ª etapa Número Código Concorrente

Júri 1

Júri 2

Júri 3

ANEXO II

FICHA DE REGISTO DE CLASSIFICAÇÃO

CONCURSO “MELHORES CAVACAS DA FESTA  DAS CAVACAS”

EDIÇÃO (ano)

Número Código Concorrente
Classificações

Classificação

Júri 1 Júri 2 Júri 3 TOTAL
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ANEXO III

FICHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO
CONCURSO “MELHORES CAVACAS DA FESTA  DAS CAVACAS”

EDIÇÃO (ano)

Código nº

5 4 3 2 1 0

Apresentação
Cobertura

Aspeto Geral

Degustação

Sabor

Textura

Cozedura
TOTAL

Sub-total

O Júri, ______________________________________________
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ANEXO IV

FICHA INDIVIDUAL DE INSCRIÇÃO
CONCURSO “MELHORES CAVACAS DA FESTA  DAS CAVACAS”

EDIÇÃO (ano)

Nome do produtor: ___________________________________________________________________

Morada: ____________________________________________________________________________

Contactos:  Telefone: __________________ Telemóvel:__________________

Correio eletrónico______________________________@____________________

Nº de Identificação Fiscal: _______________________

Declaração de compromisso: 

Comprometo-me a cumprir integralmente as normas aplicáveis ao presente concurso.

________________________________________________

(assinatura)

6/6


