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Regulamento  
3º Concurso Pastel “Napoleão” 

 
 

Art.º. 1º 
Disposição geral 

O concurso do pastel “Napoleão” está inserido no programa oficial do evento 
“Invasões Francesas – Memória ao Massacre de Arrifana”. 
 
 

Art.º. 2º 
Promotores 

O concurso do pastel “Napoleão” é uma iniciativa da Junta de Freguesia de Arrifana 
em conjunto com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 
 
 

Art.º. 3º 
Objetivos 

1. Pretende-se com este concurso associar um produto ao evento “Invasões 
Francesas – Memoria do Massacre de Arrifana”, fazendo deste uma referência 
da freguesia, e do concelho, incentivando a inovação, o empreendedorismo e a 
criação de variantes do produto de pastelaria também conhecido por “mil-
folhas”.  

2. Pretende-se ainda que seja uma referência da pastelaria local, identitária da 
Vila de Arrifana, bem como das “Invasões Francesas”. 

3. Promover o comércio local e sua interação com a dinâmica cultural. 
 
 

Art.º. 4º 
Participantes 

1. O concurso está aberto a todas as pastelarias sedeadas no concelho de 
Santa Maria da Feira, com fabrico próprio. 

2. A inscrição é realizada através da entrega do Formulário de Candidatura (em 
anexo), devidamente preenchida. 

3. Os concorrentes deverão ainda preencher a Ficha Técnica do produto (em 
anexo), nomeadamente quanto à constituição dos ingredientes. 

4. Os participantes no concurso apenas serão admitidos com a entrega dos dois 
impressos anteriormente referenciados, até à data programada. 
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5. Os concorrentes deverão apresentar o número de pastéis suficientes para os 
elementos do júri a seguir mencionados, em dois formatos, formato pastel 
normal e formato miniatura. 

 
 

Art.º. 5º 
Calendário 

1. Prazo de candidatura ao concurso do melhor “Napoleão” de Arrifana: até 21 
de abril de 2022. 

2. Apresentação do produto ao júri será no dia 22 de abril, às 21h no Salão 
Nobre da Junta de Freguesia de Arrifana.  

3. Atribuição dos prémios ocorrerá na “Feira Peninsular” conforme programa 
oficial do evento “Invasões Francesas – Memória do Massacre de Arrifana”. 

 
 
 

Art.º. 6º 
Júri 

O júri será composto por cinco elementos: 
-representante da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 
-representante do Grupo de Milícias de Arrifana 
-representantes (dois) da Direção Artística do evento “Invasões Francesas – 
Memória ao Massacre de Arrifana” 
-profissional de pastelaria a designar 

 
 

 
Art.º. 7º 

Apreciação 
1. A degustação do pastel “Napoleão” ocorrerá no dia 22 de abril e terá a 

seguinte matriz avaliadora: 
- cada item será pontuado de 1 a 10, 
- os itens a avaliar são: apresentação, sabor, inovação e identidade, 
- a apresentação tem uma ponderação de 30% 
- o sabor tem uma ponderação de 50% 
- a inovação e identidade tem uma ponderação de 20%.  

2. A decisão do júri é soberana, sendo os casos omissos resolvidos entre este e a 
organização do 3º Concurso do Pastel “Napoleão”. 
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Art.º. 8º 
Prémios 

1. A todos os participantes será entregue um diploma de participação no 3º 
Concurso do Pastel “Napoleão”; 

2. O concorrente com maior pontuação para além do diploma respetivo é 
convidado a fornecer miniaturas do pastel “Napoleão” aos participantes da 
encenação das “Invasões Francesas” do dia 24 de abril, com uma quantidade 
mínima de 250 unidades, com preço previamente acordado entre as partes 
(Junta de Freguesia de Arrifana e concorrente). 
 

 

Arrifana, 4 de abril de 2022 

 

Organização 3º Concurso Pastel “Napoleão” 

  


