
 

 
   

 

IX FESTIVAL DE SOPAS DA SERRA DA ESTRELA 
 
 

REGULAMENTO 
 
 

A gastronomia como manifestação de cultura desempenha um importante papel 

como promoção dos produtos locais, recuperação do património gastronómico, atractivo 

turístico em termos de fluxos internos e de dinamização da população. 

Por outro lado, o fenómeno turístico, se não for cuidadosamente orientado poderá 

contribuir para uma descaracterização da cozinha tradicional e uma redução da qualidade 

do produto oferecido, com consequente perda de um valor turístico de grande interesse. 

 

Atenta à valorização e à promoção turística de todos os elementos significativos da 

economia da região, a ADRUSE – Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da 

Estrela, programou realizar um Festival de Sopas aberto ao público. 

 

Artigo 1º 

O IX Festival de Sopas da Serra da Estrela, organizado pela ADRUSE, constitui 

uma promoção e valorização turística, e destina-se a fazer concorrer, premiar e divulgar 

as receitas das sopas tradicionais da região e/ou confeccionadas com produtos genuínos 

e oriundos da Serra da Estrela. 

 

Artigo 2º 

Este Festival de Sopas terá lugar no concelho de Gouveia e decorrerá na freguesia 

de S. Paio durante o dia 9 de Novembro de 2008. 

 

 

 

 

 



 

Artigo 3º 

O concurso de sopas tem como objectivo classificar e premiar através de provas a 

prestar nos termos deste regulamento pelos concorrentes, perante um júri que lhe 

atribuirá as respectivas pontuações de mérito e seleccionará os vencedores e outros 

distinguidos no concurso. 

 

Artigo 4º 

Com o objectivo de possibilitar a participação de um número máximo de 

concorrentes e a fim de não criar diferenciações entre os mesmos, os concorrentes serão 

repartidos por 3 (três) escalões conforme os seguintes parâmetros: 

 

1º Escalão – Sopas de Castanhas – “Sopas de S. Martinho” 

2º Escalão – Outro Tipo de Sopas 

3º Escalão – Profissionais de Restauração 

 

Artigo 5º 

O Júri será constituído por 5 (cinco) elementos, sendo um deles o presidente, que 

terá voto de qualidade em caso de empate e que presidirá aos trabalhos. 

 

Artigo 6º 

Ao júri competirá, além das demais atribuições que lhe são cometidas neste 

regulamento, apreciar e decidir em sessão as reclamações fundamentadas dos 

concorrentes, podendo anular quaisquer provas ou actos do concurso. 

 

Artigo 7º 

O júri será constituído pelos seguintes elementos, a saber: 

- Representante do Parque Natural da Serra da Estrela; 

- Cozinheiro/ Formador no ramo do ensino; 

- Representante da Escola de Hotelaria de Manteigas; 

- Representante do Instituto de Gouveia 

- Representante da ADRUSE 

 

 

 



 

Artigo 8º 

Ao IX Festival de Sopas da Serra da Estrela, poderão concorrer todos os 

particulares, instituições de solidariedade social, colectividades e profissionais de 

restauração que tenham apresentado a respectiva ficha de inscrição, facultada pela 

ADRUSE, devidamente preenchida. 

 

Artigo 9º 

Reiterando o preâmbulo deste regulamento, são objectivos do IX Festival de 

Sopas: 

a) Mostrar as potencialidades gastronómicas da nossa região; 

b) Alargar o conhecimento e a divulgação das nossas riquezas gastronómicas; 

c) Fomentar a utilização de produtos genuínos da Serra da Estrela; 

d) Atrair população turística; 

e) Promover e realizar o consumo de sopa 

 

Artigo 10º 

Cada concorrente deverá indicar na ficha de inscrição a sua identidade, 

profissão e residência bem como o nome que atribui à sopa. 

A ficha de inscrição será fornecida pela ADRUSE. 

Essa mesma ficha deverá ser entregue na ADRUSE até ao dia 28 de 

Outubro de 2008 pelas 17:30 horas 

 

Artigo 11º 

As sopas deverão estar em condições de ser apreciadas pelo júri às 11:30 

Horas.  

A confecção das sopas terá de ser feita exclusivamente no local das provas, 

no largo da Adega Cooperativa de S. Paio 

 

Artigo 12º 

A quantidade mínima de sopa a confeccionar será de 25 litros por 

participante. 

 

 

 



Artigo 13º 

Todos os concorrentes devem usar touca e avental para confeccionar a 

respectiva sopa. 

 

Artigo 14º 

Serão admitidos a concurso 26 candidaturas, uma por freguesia, por ordem 

de inscrição. Caso não haja inscrições nalguma(s) freguesia(s), poderão ser 

aceites mais inscrições das outras, por ordem de inscrição, nunca podendo 

ultrapassar o nº de 26 candidatos. 

 

Artigo 15º 

Nos 5 (cinco) dias seguintes findo o prazo de inscrição dos concorrentes, o 

júri apreciará por simples leitura e análise todos os boletins de inscrição admitindo 

posteriormente os concorrentes a concurso. 

 

Artigo 16º 

Os factores de apreciação do júri serão os seguintes: 

- Paladar 

- Riqueza e qualidade dos ingredientes 

- Apresentação da banca de trabalho e higiene pessoal 

- Cheiro  

- Origem e tipologia dos ingredientes 

- Decoração do stand 

 

Os pontos de mérito, serão atribuídos pelos adjectivos classificativos de: 

- Mau-------------------------------------------0 a 5 

- Satisfatório-----------------------------------5 a 10 

- Bom-------------------------------------------10 a 15 

- Muito Bom-----------------------------------15 a 20 

 

Artigo 17º 

A classificação do júri será atribuída consoante a pontuação obtida por cada 

concorrente aos parâmetros propostos no presente regulamento. 

 



a) Atendendo à constituição de 3 (três) escalões entre os concorrentes conforme 

artigo 4º, serão atribuídos três prémios a cada escalão – 1º, 2º e 3º lugar. 

 

b) Haverá ainda um prémio para a “Melhor Sopa do Festival”, independentemente 

do escalão a que pertencer o galardoado. 

 

c) Será atribuído um prémio à melhor sopa confeccionada pelas Instituições de 

solidariedade social/colectividades. 

 

Artigo 18º 

A todos os concorrentes será atribuído um diploma de participação, bem 

como um prémio de presença até 80€, conforme os ingredientes e as quantidades 

confeccionadas. 

 Na determinação das quantidades confeccionadas será tido em conta o 

número de senhas apresentadas à organização do Festival. 

 

Artigo 19º 

Cada concorrente deverá entregar à organização a receita da sopa em 

envelope fechado, que servirá para apreciação do júri. 

 

Artigo 20º 

Aquando da passagem do júri e da abertura ao público, deverão permanecer 

em cada stand o máximo de 2 pessoas. 

 

Artigo 21º 

Ao júri reserva-se o direito de não atribuição de qualquer classificação aos 

concorrentes que não tenham correspondido minimamente ao regulamento e reais 

objectivos do concurso. 

 

Artigo 22º 

Da decisão do júri não haverá qualquer recurso. 


