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CONCURSO GASTRONÓMICO “O LADO DOCE DA EUROPA” 

 

- Aditamento ao Regulamento – 

 

De forma a possibilitar uma maior participação da população, a organização decidiu realizar 

algumas alterações ao regulamento do Concurso Gastronómico “O lado Doce da Europa”, 

descritas abaixo: 
 

1º - Todos os interessados em participar no concurso terão agora até o dia 08 de abril de 2018, 

para formalizar a inscrição das equipas através do preenchimento do formulário disponível em 

www.europedirect.aigmadeira.com; 

2º - No sentido de agilizar a realização do concurso, é eliminada a 1ª etapa (eliminatória 

organizada pela Casa do Povo), mencionada no ponto 2 da “DESCRIÇÃO” do Regulamento; 

3º - Não havendo lugar à realização da 1ª etapa do concurso, fica sem efeito a nomeação do 

coordenador do concurso (elemento pertencente ao quadro de recursos humanos afetos à Casa 

do Povo -um funcionário ou um elemento da Direção) que teria a incumbência de acompanhar a 

equipa vencedora no concurso final, bem como, na viagem a Bruxelas, caso a equipa viesse a 

classificar-se numa das cinco primeiras posições. 

4º - Todas as equipas inscritas passam automaticamente ao evento e final do concurso, que será 

realizado, em local a definir, no dia 5 de maio de 2018 e onde apresentarão o doce/sobremesa 

típica seleccionada, sendo avaliadas por um júri que será constituído para o efeito; 

5º - A partir do dia 09 de abril de 2018, a organização enviará (via e-mail) para todas as equipas 

inscritas no concurso, até três (3) receitas típicas de doces/sobremesas de um Estado-Membro da 

União Europeia (seleccionado aleatoriamente), podendo cada equipa escolher a receita que 

apresentará a concurso. As equipas deverão comunicar à organização (via e-mail), até o dia 13 de 

abril de 2018, qual a receita seleccionada; 

 

CRONOGRAMA (actualizado) 

 

15 a 08 de abril: Formalização da inscrição através do preenchimento do formulário disponível em 

www.europedirect.aigmadeira.com; 

09 de abril: Envio das receitas dos diferentes Estados-Membros da UE, às equipas inscritas no 

concurso; 

05 de maio - Realização do evento final: concurso gastronómico e consagração das equipas 

vencedoras. 

 

Para esclarecimentos e/ou informações adicionais, poderá contactar o CIED Madeira através dos 

número 291 635 113 / 919 181 258 ou pelo email  europedirect@aigmadeira.com. 
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