
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO 

BAIRRO S. JOÃO DA SOBREDA – ALMADA 

 
XII CONCURSO DE SOPAS 

 

REGULAMENTO 
 

1. Organização  

Associação Cultural e Recreativa do Bairro S. João da Sobreda – Almada. 

 

2. Apoio  

Junta de Freguesia de Charneca de Caparica e Sobreda. 

 

3. Data do evento  

13 de maio de 2018.   

 

4. Inscrições  

- Concurso limitado a 15 inscrições, estando 6 reservadas ao Bairro de S. João. 

- Data: Até dia 08 de maio. 

- Contactos: Telefone 91 156 11 12 / 964 915 780 OU e-mail: acrbsjoao@gmail.com. 

- No ato de inscrição, os concorrentes devem disponibilizar a seguinte informação:  

• Nome  

• Idade  

• Morada  

• Nome da sopa e breve descrição  

 

 

 

 



5. Condições  

- Ser sócio ou residente no Concelho de Almada;  

- Não ser profissional da restauração; 

- Apresentar uma panela de sopa quente, com um mínimo de 5L, às 12h45 do dia 13 de 

maio, na Sede da Associação, localizada na Rua das Acácias, nº 16.  

- Disponibilizar a sopa para o concurso e para ser servida aos visitantes, revertendo a 

receita para a Associação como donativo.  

 

6. Concurso 

- As sopas serão apreciadas por um júri, constituído por 5 elementos, tendo como 

parâmetros de avaliação os seguintes: apresentação (1), sabor (3) e originalidade (1); 

com os respetivos coeficientes como apresentado; 

- Cada elemento do júri avalia para cada sopa os 3 parâmetros de 1 a 5 (1- Má; 2- 

Medíocre; 3- Suficiente; 4- Boa; 5- Muito Boa), registando no formulário respetivo. A 

soma dos parâmetros dividida pela soma dos coeficientes será o valor total desse 

elemento do júri para essa sopa, ou seja, o valor máximo será 5; 

- O Presidente do júri recolhe os formulários de cada elemento e junto com um 

representante da Direção registam e verificam o valor final para cada sopa; 

- A avaliação final de cada sopa é a soma dos valores totais dada por cada um dos 5 

elementos do Júri, ou seja, no máximo cada sopa terá 25 pontos;  

- O Presidente do júri será nomeado, de entre os 5 elementos, pela Direção da 

Associação; 

- Após a apreciação das sopas por parte do júri, serão apresentados os resultados finais 

e terá início a entrega dos prémios.  

 

7. Prémios  

São atribuídas taças e livros de gastronomia aos 3 primeiros classificados, e medalhas 

aos restantes, oferta da Junta de Freguesia de Charneca de Caparica e Sobreda. 


