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1. OBJECTIVO E ORGANIZAÇÃO  

1.1 - O concurso do Melhor Arroz-Doce da Benfeita é organizado pelos Mordomos da Festa em honra de Nossa 

Senhora da Assunção, de 2013. 

1.2 - Os objectivos principais desta actividade são: 

• Permitir o convívio saudável e generalizado a toda a população da freguesia; 

• Promover, a nível regional, a divulgação do Melhor Arroz-Doce da Benfeita na sua vertente tradicional. 

 

2. PÚBLICO-ALVO 

2.1 - Este concurso destina-se a todas as pessoas residentes na freguesia da Benfeita que desejarem participar. 

 

3. ADMISSÃO E INSCRIÇÃO  

3.1 -  A inscrição é gratuita e pode ser feita através do telefone 964280171 

 

4. LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA  

4.1 - O presente regulamento aplica-se ao Concurso do Arroz-Doce, a realizar no dia 16 de Agosto, pelas 14 horas, no 

final do almoço-convívio da Festa de Nossa Senhora da Assunção, no local onde este se realizar. 

 

5. FORMA DE PARTICIPAÇÃO  

5.1 - Os concorrentes devem entregar dois quilos de arroz-doce já feito, no dia 16 de Agosto, das 11 às 13 horas, em 

pratos rasos, redondos e grandes a fornecer pela Organização. 

5.2 - Os riscos da canela deverão ser perpendiculares (reticulares) e distar cerca de 5 centímetros, entre si, devendo 

ser omitidos desenhos ou simbolismos que possam identificar os concorrentes. 

5.3 - Um dos pratos destinar-se-à aos provadores oficiais do concurso, sendo os restantes distribuídos como 

sobremesa, aos participantes do almoço-convívio.  

 

6. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

6.1 - A avaliação dos pratos de Arroz-Doce observam os seguintes critérios: Apresentação, Textura, Sabor e 

Cozedura. 

6.2 - A pontuação dos provadores envolve uma escolha racional e subjectiva, que consiste em escolher 

ponderadamente o meio-termo, satisfatório e adequado, e penalizar os que pequem por excesso ou por defeito. 

6.3- Todos os critérios serão avaliados de acordo com a máxima culinária onde se estabelece que  "no meio é que 

está a virtude". 

6.4 - Para registo das classificações atribuídas a cada prato, os provadores utilizarão o Anexo 1, deste regulamento. 
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7. PENALIZAÇÕES  

7.1 - A "Apresentação" do prato, quanto à sua decoração, é avaliada em: Pobre, Indiferente, Agradável, Exagerada e 

Detestável, embora a ponderação deste critério tenha um peso reduzido, dado que a sua aparência não interfere 

com a qualidade final do produto.  

7.2 - No campo do "Sabor" é dada uma atenção especial aos ingredientes que, só por si, poderão determinar o 

sucesso ou o fracasso do prato: Sal, Açúcar, Casca de Limão e Canela. Os vestígios destes ingredientes em cada 

colherada:  Nulo, Reduzido, QB, Considerável e Excessivo, serão penalizados com: -5, -3, 0, -3 e -5 pontos, 

respectivamente. 

7.3 - O ingrediente principal, o Arroz, é avaliado quanto à "Cozedura" (Encruado, Rijo, Cozido, Desfeito e Queimado) 

e quanto à "Textura" (Aguado, Leitoso, Cremoso, Firme e Seco). 

7.4 - Será atribuído um peso específico, ou ponderação (factor multiplicativo), a cada critério, de acordo com o seu 

grau de importância na avaliação: Apresentação (x1), Textura (x2), Sabor (x3) e Cozedura (x5). 

7.5 - Aos provadores apenas será pedido que, durante as provas, identifiquem o Boletim de Penalização de cada 

prato, e marquem com uma cruz a opção que julguem mais adequada dentro do critério que estiverem a avaliar. As 

penalizações respectivas serão encontradas pela Organização. 

7.6 - Para apuramento do resultado final e classificação dos concorrentes, o responsável da Organização utilizará o 

Anexo2, onde somará as pontuações atribuídas pelos provadores, a cada prato. 

 

8. O JÚRI  

8.1 - O júri será constituído por um grupo de 5 provadores independentes, seleccionados pelos mordomos da festa.  

8.2 - O trabalho de avaliação do júri não é remunerado. 

 

9. OS PROCEDIMENTOS  

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

marcador apropriado, por baixo de cada prato.  

9.2 - O código secreto garante que o júri vota com imparcialidade desconhecendo o nome da pessoa que 

confeccionou a sobremesa.  

9.3 - Do registo da competição constará o nome do participante-concorrente, o código secreto que lhe foi atribuído, 

o total da pontuação obtida e a sua classificação final. Este registo apenas estará na posse da Organização. 

9.4 - Ficará na mesa de provas um prato por cada concorrente, escolhido pela Organização, sendo os restantes 

pratos encaminhados para consumo nas mesas. 

9.5 - Sobre a mesa de provas serão colocados os pratos de arroz-doce em competição, um por cada concorrente. Só 

a organização saberá a quem pertence cada prato. 

9.6 - Cada prato exposto na mesa de provas estará coberto com uma campânula  para o proteger de insectos 

voadores e não permitir a sua identificação. Terá, ao seu lado, um prato pequeno com 5 colheres descartáveis, uma 

para cada provador. 
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9.7 - Em cima da mesa de provas haverá várias garrafas de água, copos descartáveis, guardanapos de papel, as fichas 

de avaliação e várias canetas (tantas quanto o número de concorrentes). 

9.8 - Cada provador levantará uma campânula, provará uma colherada de arroz-doce e preencherá a ficha de 

avaliação respectiva. Depois, baixará a campânula, deitará a colher utilizada num recipiente apropriado, poderá 

beber água, e segue para a  próxima campânula onde procederá da mesma forma. No final das provas, entregará 

todas as fichas de avaliação à organização (1 ficha por cada  prato). 

9.9 - O responsável da Organização anunciará, no final do apuramento, o número do prato vencedor, ganhando o 

concorrente que tiver obtido menos penalizações. 

9.10 - Caso haja empate nos 3 primeiros lugares, caberá ao chefe dos provadores decidir o desempate, através da 

pontuação que atribuiu aos pratos que ficaram empatados. Se, ainda assim, o empate se mantiver, desempata a 

pontuação do provador 2, e assim sucessivamente. Se a persistência se mantiver é vencedor o concorrente que se 

inscreveu primeiro. 

9.11 - São atribuídos "Diplomas" de mérito aos 3 primeiros lugares e "Certificados" de participação aos restantes 

participantes.  

9.12 - Os prémios a atribuir aos 3 primeiros lugares serão patrocinados pelos apoiantes do concurso.  

 

10. DIVERSOS  

10. 1 - A Organização reserva o direito de cancelar esta prova caso não exista um número suficiente de inscrições ou 

caso as condições atmosféricas sejam adversas e tornem desaconselhável esta actividade. 

10.2 - Os participantes vencedores autorizam a Organização do concurso a uma eventual recolha de imagens para 

divulgação do evento, bem como a revelação dos seus nomes.  

10.3 - 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 da actividade, não havendo direito a qualquer recurso das 

suas decisões. 

 

A Organização 

 

 

Benfeita, 20 de Junho de 2013 

(Mordomos da Festa em Honra de NªSª da Assunção 2013)  
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