
Senhor produtor PARTICIPE!

INSCRIÇÕES
COPAGRI – Cooperativa Agrícola de Lousada

(Até às 17h00 do dia 19 de Julho)

ENTREGA DAS BROAS A CONCURSO
Dia 21 de Julho (Domingo) até às 10h00

no Stand da Câmara Municipal de Lousada

REGULAMENTO e FICHA DE INSCRIÇÃO

no interior deste folheto

2019



FICHA DE INSCRIÇÃO – 2019

Participante

NOME:          

RESIDÊNCIA:          

CÓDIGO-POSTAL:       

FREGUESIA:                                                          CONCELHO:     

TELEFONE:     

TELEMÓVEL:     

E-MAIL:    

Matéria-prima utilizada no fabrico

MILHO:                                        QUANTIDADES:           (KG)

CENTEIO:                                    QUANTIDADES:            (KG)

TRIGO:                                         QUANTIDADES:            (KG)

TIPO DE MOAGEM:  A ÁGUA            ELÉCTRICA   

FARINHAS A MOER:  SEPARADA          MISTURA   

TIPO DE FORNO:        

Produção

QUANTIDADE DE FORNADAS REALIZA POR SEMANA:   

QUANTIDADE DE FORNADAS QUE REALIZA POR MÊS:     

VENDE AO PÚBLICO: NÃO              SIM               ONDE?    

DATA DE INSCRIÇÃO:                    /            / 

III Concurso de Melhor Broa Regional do Vale do Sousa

NOTAS IMPORTANTES:

A Ficha de Inscrição deve

ser entregue na COPAGRI até

às 17h00 do dia 19 de Julho

As BROAS para o Concurso

devem ser entregues no dia

21 de Julho (Domingo) até

às 10h00 no Stand da

Câmara Municipal

de Lousada

1. Enquadramento

Integrado no Lousada Festival Tradicional, a Câmara Municipal de 

Lousada, a Cooperativa Agrícola de Lousada – COPAGRI e a 

Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa – 

Ader-Sousa, promovem a 3ª Edição do concurso denominado 

Concurso de Melhor Broa Regional do Vale do Sousa que 

decorrerá no dia 21 de Julho, pelas 11h00, no recinto do festival, 

sito na Avenida e Jardim do Senhor dos Aflitos.

2. Objectivo

O presente concurso visa a promoção da broa de milho, um 

produto tradicional da região do Vale do Sousa, no sentido da 

valorização e preservação dos recursos endógenos e culturais 

associados ao cultivo de milho e ao modo tradicional de fabrico 

da broa.

3. Categoria a concurso

A broa a concurso deve incluir-se, obrigatoriamente, a seguinte 

categoria:

Broa constituída por matéria-prima de origem regional e 

produzida segundo o modo de fabrico tradicional.

4. Inscrições

A ficha de inscrição do III Concurso de Melhor Broa Regional 

do Vale do Sousa encontra-se disponível no balcão da COPAGRI 

e no site da Ader-Sousa (www.adersousa.pt.).

As inscrições devem ser formuladas na ficha de inscrição cujo 

preenchimento e entrega são obrigatórios.

As inscrições dos participantes a concurso deverão ser entregues 

diretamente ou enviadas para a COPAGRI das 9h00 às 12h 30 e 

das 14h00 às 17h30.

As inscrições dos participantes a concurso terminam no dia 19 de 

Julho (sexta-feira), pelas 17h30.

5. Normas de Participação

O número mínimo de inscrições será de 8 concorrentes, não 

existindo limite máximo de inscrições.

Os concorrentes a concurso terão de residir num dos seguintes 

concelhos: Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e 

Penafiel.

As entregas das broas a concurso devem ser realizadas no dia 21 

de julho (domingo), no recinto da feira até às 10h00, no stand da 

Câmara Municipal de Lousada.

Os participantes deverão entregar no mínimo 1 kg de broa.

Os participantes devem respeitar a categoria de broa a concurso, 

ou seja, a broa deve ser constituída por matéria-prima de origem 

regional e elaborada segundo o método de fabrico tradicional.

Serão automaticamente excluídos do presente concurso os 

participantes que apresentem broa cuja matéria-prima seja de 

origem híbrida e produção semi-industrial e/ou industrial.

Só pode concorrer uma pessoa por exploração e fornada, não se 

permitindo repetição de operador, nem repetição de broas por 

fornada por exploração agrícola concorrente.

Os produtos concorrentes ficarão propriedade da Organização do 

presente concurso.

O júri irá avaliar o produto segundo uma ficha de prova que 

incluirá atributos específicos dentro dos seguintes parâmetros: 

sabor, aroma, textura e aspeto visual.

Serão distribuídos certificados de participação aos concorrentes 

do III Concurso de Melhor Broa Regional do Vale do Sousa.

6. Júri do Concurso

O júri será composto por membros da Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Norte, das Cooperativas Agrícolas, da 

Ader-Sousa e elementos conhecedores da produção de broa 

regional convidados. 

7. Divulgação do Resultado

O resultado do concurso será transmitido após a sua realização.

8. Outras Informações

Para esclarecimentos contacte a organização do Concurso.

As entidades organizadoras do presente concurso reservam-se 

ao direito de rejeitar qualquer inscrição ou ainda penalizar 

qualquer irregularidade cometida pelo/a/s candidato/a/s, 

desclassificando-os.

Todos os casos omissos no presente regulamento, bem como, 

respectivas alterações serão descritas pelas entidades organiza-

doras, sem direito a recurso.

REGULAMENTO

"


