
 

 

 

CONCURSO GASTRONÓMICO DO MÍSCARO 

Aguiar da Beira 

 

Regulamento 

 
Artigo 1º 

Disposições Gerais 

1. A gastronomia como manifestação de cultura representa um importante papel 

na promoção dos produtos locais, recuperação do património gastronómico, 

atração turística e dinamização da população. 

Neste sentido, o Concurso Gastronómico do Míscaro surge como uma atividade 

de promoção e valorização da micologia e dos cogumelos silvestres de Aguiar 

da Beira, em especial do “míscaro amarelo”, e de divulgação das diferentes 

iguarias confecionadas com este produto local. 

 

Artigo 2º 

Organização 

1. O Concurso Gastronómico do Míscaro insere-se no IV Certame Gastronómico 

do Míscaro, sendo organizado pelo CLDS 3G Aguiar no Coração em parceria 

com a Câmara Municipal de Aguiar da Beira. 

 

Artigo 3º 

Objetivos 

1. São objetivos do concurso: 

a) Realizar um levantamento das ofertas gastronómicas e produtos 

provenientes de Aguiar da Beira; 

b) Sensibilizar a população para a importância dos produtos endógenos no 

desenvolvimento do território; 

c) Qualificar, valorizar e diversificar a oferta gastronómica tradicional do 

concelho de Aguiar da Beira; 

d) Preservar a tradição gastronómica e estimular a inovação e o 

empreendedorismo ao nível do aproveitamento deste produto para a 

criação de novas referências gastronómicas; 

e) Contribuir para a promoção e desenvolvimento da economia local e dos 

produtos locais; 

f) Contribuir para a criação de um produto de referência para a produção e 

comercialização, associado à marca de Aguiar da Beira. 

 



 

 

 

 

Artigo 4º 

Concurso 

1. Entende-se por Míscaro – cogumelos silvestres comestíveis de Aguiar da Beira – 

as seguintes espécies mais representativas identificadas no território: 

a) Tricholoma equestre (Míscaro amarelo); 

b) Boletus edulis e Boletus pinophilus (Boleto / Cepa / Míscaro de esponja); 

c) Lactarius delicious (Sanchas); 

d) Macrolepiota procera (Tortulho); 

e) Hydnum repandum (Pé de carneiro); 

f) Craterellus cornucopioides (Trompete dos mortos); 

g) Cantharellus cibaruis (Cantarelos); 

h) Craterellus tubaeformis. 

2. O concurso possui duas categorias: 

a) Categoria Menu; 

b) Categoria Pastelaria / Sobremesa. 

3. Na categoria “Menu” os participantes terão de apresentar uma entrada, uma 

sopa e um prato principal, em que se destaque o produto principal do 

concurso, o Míscaro.  

4. Na categoria Pastelaria / Sobremesa os participantes terão de apresentar um 

doce ou uma sobremesa, em que se destaque o produto principal do concurso, 

o Míscaro. 

5. Só são admitidos a concurso trabalhos que integrem na sua confeção o produto 

endógeno: o Míscaro. Serão valorizadas as confeções que apresentem também 

outros produtos de base local, como por exemplo: castanha, mel, maçã, queijo, 

entre outros.  

6. O trabalho apresentado deve ser devidamente identificado com a sua 

denominação e com o nome do(s) participante(s) e acompanhado da receita. 

7. Devem ser entregues dois exemplares, um destinado à apreciação do júri e o 

outro para exposição no certame. 

8. Os dois exemplares terão de ser entregues até às 18 horas, do dia 29 de 

outubro, no local onde se realiza o certame – Pavilhão Gimnodesportivo de 

Aguiar da Beira. 

9. A não entrega no prazo previsto, ou a não entrega de dois exemplares, 

constituem motivo de exclusão do participante. 

10. É condição prévia de admissibilidade ao concurso a permissão de utilização das 

receitas por parte do CLDS 3G Aguiar no Coração e do Município de Aguiar da 

Beira para acções de promoção e divulgação. 

11. Ao participar no concurso os participantes declaram conhecer e aceitar o 

presente regulamento. 



 

 

 

 

Artigo 5º 

Participantes 

1. O concurso é aberto a todos os residentes no concelho de Aguiar da Beira, que 

podem participar a título individual ou em grupo. 

2. Cada participante, individual ou agrupado, pode participar em ambas as 

categorias no entanto, só pode apresentar um trabalho em cada uma das 

categorias. 

 

Artigo 6º 

Inscrições 

1. A inscrição no concurso é gratuita. 

2. As inscrições devem ser efetuadas até dia 23 de outubro de 2016. 

3. A ficha de inscrição está disponível em online e presencial. 

a) Online 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdxnrbkAl2zGsOG

oi-k0uMct1wEEiU6f1_cyKFrSoMv6TKGg/viewform| 

www.aguiarnocoracao.pt | info@aguiarnocoracao.pt 

b) Presencial 

 Espaço de Atendimento Aguiar no Coração 

Av. Combatentes do Ultramar, nº 40, Aguiar da Beira 

Edifício Centro Social Padre José Augusto da Fonseca 

 

 Câmara Municipal de Aguiar da Beira 

Av. da Liberdade, Aguiar da Beira 

 

 

Artigo 7º 

Constituição do Júri e Avaliação 

1. O Júri será constituído por 3 elementos, representantes do Centro Social 

Paroquial de Dornelas, do Município de Aguiar da Beira e da Escola Profissional 

Mariana Seixas. 

2. O Júri irá reunir para avaliação às 19h30, do dia 29 de outubro de 2016, no local 

onde se realiza o certame. 

3. Compete ao Júri a verificação da conformidade das propostas com os requisitos 

do concurso.  

4. A metodologia da avaliação deve ter em consideração os seguintes critérios: 

a) Apresentação – 30%; 

b) Degustação – 40%;  

c) Originalidade – 15%; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdxnrbkAl2zGsOGoi-k0uMct1wEEiU6f1_cyKFrSoMv6TKGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdxnrbkAl2zGsOGoi-k0uMct1wEEiU6f1_cyKFrSoMv6TKGg/viewform
http://www.aguiarnocoracao.pt/
mailto:info@aguiarnocoracao.pt


 

 

 

 

d) Inovação – 10%; 

e) Viabilidade de produção – 5%. 

5. Compete ao Júri excluir as propostas que não se encontrem em conformidade 

com o regulamento do concurso. 

6. Das decisões do Júri não haverá recurso nem reclamação. 

 

Artigo 8º 

Prémios e Resultados 

1. Serão atribuídos prémios e lembranças para o 1º, 2º e 3º classificados de cada 

uma das categorias. 

2. Será entregue a todos os participantes admitidos a concurso um diploma de 

participação. 

3. O Júri poderá deliberar a atribuição de menções honrosas aos trabalhos 

apresentados que, embora não obtendo nenhum dos prémios, considere ser 

merecedor de distinção. 

4. A divulgação dos resultados e a entrega dos prémios será realizada no dia 29 de 

outubro, pelas 21 horas, devendo estar presentes todos os participantes. 

 

Artigo 9º 

Disposições Finais 

1. Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da aplicação deste 

regulamento serão esclarecidas e resolvidas pela organização. 


