
Normas do concurso “Masterchef Sénior” 

1- O concurso destina-se a todos os seniores residentes no concelho de Silves;

2- Serão admitidos a concurso todos os participantes que preencham devidamente a

ficha de inscrição;

3- Cada participante poderá concorrer com mais do que uma receita gastronómica, desde

que seja apresentado uma ficha individual para cada uma das receitas que irão a

concurso;

4- As fichas de inscrição encontram-se disponíveis nos Polos de Educação ao Longo da

Vida e no Setor de Ação Social do Município de Silves;

5- As receitas apresentadas serão divididas pelas seguintes categorias: entradas, sopa,

prato de peixe, prato de carne e sobremesa, para facilitar as provas de seleção;

6- A aquisição dos ingredientes para a confeção de cada receita é da responsabilidade de

cada participante;

7- A preparação e o empratamento de cada receita é da inteira responsabilidade do

participante, as quais podem ser confecionadas em casa dos mesmos ou no espaço das

provas de seleção, desde que este reúna condições para tal;

8- A organização responsabiliza-se por assegurar a existência de equipamento no local

das provas de seleção (micro-ondas, placas elétricas ou fornos elétricos) que permita o

aquecimento dos pratos que deverão ser servidos quentes e que não sejam

confecionados no momento;

9- As provas de seleção e a prova final serão realizadas em locais e horários a designar

nas respetivas freguesias. Os participantes serão informados com a antecedência

mínima de 10 dias;



a) Tradicionalidade da receita;

b) Criatividade;

c) Empratamento;

d) Gustação;

11- O prazo limite de receção das fichas de inscrição termina impreterivelmente no dia 28 

de março 2018 (inclusive), as quais deverão ser entregues nos Polos de Educação ao 

Longo da Vida e no Setor de Ação Social do Município de Silves;

12- O júri do concurso será constituído por três pessoas:

a) Um elemento do executivo da Camara Municipal de Silves;

b) Chefe de Divisão de Educação, Desporto, Juventude e Ação Social;

c) Um Chef de cozinha a definir posteriormente (Luís Santos ou João Encarnação).

13- Os participantes terão de permitir a utilização dos direitos de imagem para a 

divulgação do concurso nos canais habituais de comunicação do Município de Silves;

14- O júri é soberano nas suas decisões e não haverá lugar a reclamação ou recurso;

15- A participação neste concurso pressupõe a aceitação do disposto neste regulamento, 

assim como as decisões tomadas pelo júri; 

16- Todos os participantes receberão um certificado de participação, e o prémio final será

um jantar para duas pessoas em local a definir posteriormente.

Silves, Janeiro de 2018 

10- Serão considerados os seguintes critérios de seleção:


