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DOCE VICENTINO  
 

 
 
 
 

Quão doces ao meu paladar as Vossas palavras! 
Mais doces que o mel para a minha boca. 

Sl. 119, 103 

 

S. Vicente de Paulo 
24/04/1581 - 27/09/1660 ╬  

 

 

REGRAS DO CONCURSO 

╬ Preâmbulo  

A doçaria é, há muito, símbolo maior de festividade, alegria, partilha e 

comunhão. A incontornável presença do doce, tanto na mais sumptuosa 

como na mais modesta comemoração, despontou na Conferência 

Vicentina S. Salvador do Mundo (Paróquia do Bombarral), o forte desejo 

de, em estreita colaboração com o sector doceiro, celebrar a efeméride do 

nascimento do seu padroeiro, S. Vicente de Paulo, com o arranque de um 

concurso destinado à criação e eleição de um novo e emblemático doce, 

que em reverência ao homenageado, será designado: «Vicentino». 

Ao associar-se o nome desta humílima mas notabilíssima figura ao novo 

doce da região pretende-se prestar um digno e perdurável tributo ao 

«pai» das Conferências Vicentinas, realçando a «doçura» como uma das 

suas maiores virtudes e, simultaneamente, suscitando nas sucessivas 

gerações o interesse pela sua inestimável biografia. 



 
 

Pretende-se igualmente sensibilizar os participantes e a comunidade local, 

sobretudo os jovens, mais predispostos e receptivos a formas 

diferenciadas de abordagem, para as dinâmicas da missão caritativa 

desenvolvida pela Conferência Vicentina S. Salvador do Mundo, 

envolvendo-os e tornando-os mais atentos, participativos e colaborantes.  

Esta iniciativa convoca em primeira linha o sector doceiro, fomentando o 

empreendedorismo, a inovação e a criatividade. De facto, é no seu seio, 

que se pretende que venha a ser gerado algo verdadeiramente novo, o 

doce «Vicentino», resultado do saber, experiência e dedicação dos 

homens e mulheres que amorosamente se dedicam a esta arte.  

Contudo, o surgimento de um novo doce não constitui a única razão de 

ser deste evento. A união entre todos os participantes e entre estes e a 

comunidade em geral, a sã competitividade, o espírito de cooperação, a 

interajuda e a partilha desinteressada de saberes, a par da criação de um 

renovado interesse pela figura de S. Vicente de Paulo são, 

verdadeiramente,  forças motrizes do presente concurso. 

A população não deixa assim de ser abraçada e solicitada com esta 

iniciativa, criando-se sinergias e estabelecendo-se pontes entre os 

diversos sectores económicos, nomeadamente, ente o alimentar e o 

turístico.  

As aspirações que presidem a este concurso, sumariamente descritas, são 

ambiciosas e só poderão realizar-se cabalmente se o «Vicentino» tiver 

potencialidade para vir a tornar-se emblema, memória e cultura, 

impondo-se como um produto característico, de excelência e referência 

local: um doce que quer contar e fazer história. 

Para isso, e por agora, terá de ser absolutamente inovador e genuíno na 

forma, na combinação dos ingredientes e nos métodos de confecção 

utilizados. Uma vez disponível nas vitrinas das pastelarias e nas mesas dos 

restaurantes da nossa praça o «Vicentino» deverá ser servido como o 

mais virtuoso dos doces e degustado como a mais preciosa das dádivas. 

Sempre, mas sempre, com uma palavra amiga. 

Assim movida: 



 
 

╬ Regras 

 

1.ª Regra - Entidade Promotora (Organização) 

 

A Conferência Vicentina S. Salvador do Mundo (Paróquia do Bombarral) promove o 

Concurso «Doce Vicentino», destinado à criação e eleição do melhor doce original que 

será designado «Vicentino», em homenagem a S. Vicente de Paulo e que decorrerá 

entre o dia 1 de Abril e o dia 19 de Maio de 2018. 

 

2.ª Regra - Objectivos 

 

Os principais objectivos do concurso são: 

 

a) Reacender os ensinamentos de S. Vicente de Paulo na comunidade local; 

 

b) Divulgar a actividade caritativa da promotora do concurso junto da 

população local sobretudo dos jovens; 

 

c)  Criar um doce original e visualmente diferenciado, inspirado nas virtudes 

de S. Vicente de Paulo, nomeadamente, a genuinidade, a integridade, a 

simplicidade, a pobreza e a perseverança; 

 

d) Incentivar o empreendedorismo, a inovação, a pesquisa, a criatividade e 

criar uma nova fonte de receita, valorizando os sectores alimentar e 

turístico; 

 

e) Criar um produto de referência regional para a produção intensiva e 

comercialização. 

 

3.ª Regra - Concorrentes 

 

1. Podem inscrever-se no Concurso «Doce Vicentino», individualmente ou em grupo, 

os residentes na Região Oeste (concelhos de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, 

Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de 

Monte Agraço, Torres Vedras), com mais de 18 anos de idade. 

 

2. Podem ainda inscrever-se os estabelecimentos de restauração, pastelaria, padaria, 

confeitaria, hotelaria, ensino, ou equiparados e associações de beneficência e 

voluntariado, sedeados ou instalados na Região Oeste. 

 



 
 

4.ª Regra – Inscrição 
 

1. A inscrição no Concurso «Doce Vicentino» é gratuita. 
 
2. As inscrições estão abertas entre as 00h00 do dia 1 e as 24h00 do dia 30 do mês de 
Abril de 2018. 
 
3. Só são admitidos a concurso os doces provenientes de receitas originais, 
confeccionados com ingredientes genuínos. 
 
4. Cada concorrente, individualmente ou em grupo, poderá apresentar a concurso até 
dois trabalhos 
 
5. Apenas são admitidos a participar no Concurso «Doce Vicentino» os concorrentes 
que aceitem integralmente as presentes regras. 
 

5.ª Regra – Despesas 
 
Todas as despesas com a aquisição de ingredientes, confecção, decoração, 
acondicionamento e transporte dos doces são suportadas pelos concorrentes. 
 
 

6.ª Regra - Ficha de inscrição 
 

1, A inscrição no concurso «Doce Vicentino» faz-se mediante o preenchimento e a 
entrega, da «Ficha de Inscrição», de modelo anexo (Anexo 1), por alguma das formas 
previstas nos números seguintes. 

 
2. A «Ficha de Inscrição» está disponível nos seguintes locais: 

a) Online, para impressão, na página de Facebook “Vicentinos do Bombarral”, durante 
24 horas por dia; 

b) Em suporte de papel: no Posto de Turismo - Bombarral, de Domingo a Segunda-
feira, entre as 10h00 e as 18h00; no Serviço de Atendimento da Igreja S. Salvador do 
Mundo (Bombarral), às Terças-feiras e Quintas-feiras, entre 18h00 às 19h30.  

3. A «Ficha de Inscrição» pode ser entregue pessoalmente num dos locais indicados 
nas alíneas b) e c) do n.º 2 ou enviada electronicamente para o seguinte e-mail: 
vicentinos.bombarral@gmail.com. 

4. Os concorrentes que concorram com dois trabalhos, individualmente ou em grupo, 
deverão entregar duas «Fichas de Inscrição», uma por cada trabalho. 

 5. Na situação prevista no número anterior, o concorrente mencionará 
obrigatoriamente em cada uma das «Fichas de Inscrição», o número total de trabalhos 
com que concorre, devendo juntar a cada uma delas cópia do recibo de entrega da 
outra “Ficha de Inscrição” submetida, salvo se ambas forem entregues no mesmo dia, 

mailto:vicentinos.bombarral@gmail.com


 
 

hora e local, caso em que os originais deverão ser anexadas no acto pelo respectivo 
Serviço de Atendimento. 

 

7.ª Regra – Divulgação das Regras do Concurso 

 
Durante o período de inscrições, as Regras do Concurso estarão disponíveis nos 
seguintes locais: 
 

a) Online, nos termos mencionados na alínea a) do n.º 2 da 6.ª Regra; 
 

b) Para consulta no local, nos termos mencionados nas alíneas b) do n.º 2 da 6.ª 
Regra. 

 

8.ª Regra - Comprovativo de inscrição 
 
1. Cada «Ficha de Inscrição» é preenchida em duplicado, tendo este o valor de recibo 
de inscrição. 
 
2. O concorrente deverá conservar em bom estado de conservação o recibo de 
inscrição até ao anúncio público do resultado do concurso, exibindo-o sempre que lhe 
for solicitado pela organização. 

 
3. Quando efectue a inscrição por correio electrónico o concorrente deverá imprimir 
cópia que terá o valor de recibo de inscrição; em caso de divergência quanto à data e 
hora da realização da entrega da «Ficha de Inscrição» prevalecerá a data e hora 
registada pela organização. 
 
5. A falta de exibição dos documentos referidos nos números anteriores poderá 
determinar a exclusão do concorrente a concurso. 
 
 

9.ª Regra – Apresentação a Concurso 
 
1. O doce deverá ser apresentado a concurso, devidamente acondicionado, já 
confeccionado e, eventualmente decorado, entre as 14h00 e as 15h30, do dia 16 de 
Maio de 2018, na sede da Conferência Vicentina S. Salvador do Mundo, sita na Rua 
Júlio César Machado, n.º 12, 2540-111 Bombarral (pavilhões do antigo Lar da Terceira 
Idade). 
 
2. Deverão ser disponibilizadas quatro exemplares por doce apresentado a concurso, 
destinando-se três deles à avaliação do júri e um a exposição e captação de imagem. 
 
3. No momento da entrega, o doce será obrigatoriamente acompanhado por cópia do 
recibo de inscrição ou documento análogo, e pela respectiva receita, destinando-se 
aquele exclusivamente à organização. 



 
 

 
4. A falta de entrega do doce a concurso, dos quatro exemplares, da receita, e da cópia 
do recibo de inscrição, na data, hora e local previstos, constituem motivo de exclusão 
do concorrente. 
 
 

10.ª Regra - Receita 
 

1. As receitas dos doces apresentados a concurso deverão ser redigidas em língua 
portuguesa e identificar os ingredientes utilizados e suas quantidades, descrever as 
técnicas e o processo de confecção, permitindo a sua fiel e integral execução. 

 
2. Os concorrentes autorizam a entidade promotora a divulgar, reproduzir, publicar e 
executar as receitas apresentadas por si a concurso, renunciando a quaisquer direitos 
de autor sobre as mesmas. 
 
 3. Os três primeiros classificados, em espírito de partilha, cooperação e fraternidade, 
autorizam ainda a reprodução e comercialização dos doces vencedores, por 
pastelarias, padarias, restaurantes e outros estabelecimentos do sector, desde que 
estes o solicitem, aos próprios ou à entidade promotora, e sejam absolutamente fiéis 
às receitas originais e ao nome do doce. 
 

11 ª Regra – Divulgação da Iniciativa 
 
1. Os concorrentes autorizam a entidade promotora do concurso a uma eventual 
recolha de imagens e à sua disponibilização para difusão em órgãos de comunicação 
social, redes sociais, sites, blogs e equiparados, para fim de divulgação da presente 
iniciativa. 

2. Os três primeiros classificados disponibilizam-se ainda para conceder entrevistas, a 
órgão de imprensa escrita ou audiovisual, se para isso forem solicitados.  

  
12.ª Regra - Imparcialidade 

 
1. É atribuído a cada concorrente, individualmente ou em grupo, um código 
confidencial que ficará a constar da sua «Ficha de Inscrição» e que identificará, 
perante o Júri, o doce por si submetido a concurso, no momento da avaliação e 
eleição. 
 
2. Este código permanecerá exclusivamente em poder da entidade promotora, até ao 
momento da divulgação ao público do resultado do concurso. 
 
3. Não poderão inscrever-se no presente concurso: 
 

a) A entidade promotora; 
 

b) As pessoas físicas que integrem a entidade promotora e os membros do júri; 



 
 

 

c) Os cônjuges, ascendentes, descentes e colaterais até ao 3.º grau, das pessoas 
referidas na alínea b); 
 

d) Os estabelecimentos na titularidade de alguma das pessoas mencionadas nas 
alíneas a) e b) ou na titularidade de pessoas com elas relacionadas nos termos 
da alínea c), bem como os respectivos trabalhadores dependentes. 

. 
 

13.ª Regra - Critérios de classificação 

 

1. São admitidos a concurso todo o tipo de doces. 
 

2. Os critérios de avaliação do Júri serão os seguintes: 
 

a) Originalidade/Criatividade; 
 

b) Genuinidade (ingredientes); 
 

c) Sabor; 
 

d) Textura; 
 

e) Apresentação; 
 

f) Viabilidade de produção/comercialização; 
 

g)  Conservação/durabilidade; 
 

h) Adequação à finalidade descrita na alínea c) do artigo 2.º; 
 

i)  Outro que o Júri, fundamentalmente, venha a considerar relevante. 
 

14.ª Regra - Constituição e Funcionamento do Júri 

  

1. O júri será constituído por três elementos designados pela entidade promotora e 

deliberará por maioria simples, procedendo à apreciarão e avaliação dos doces a 

concurso em acto privado. 

 

2. Cada um dos doces a concurso será pontuado individualmente pelo júri, de 0 a 5, em 

cada uma das características referidas no n.º 2 da 13.ª Regra. 

 

3. Quando se verifique empate ao nível da atribuição dos três primeiros lugares, 

prevalecerá o concorrente que haja obtido a pontuação mais elevada no critério 



 
 

previsto na alínea h) do n.º 2 da 13.ª Regra; havendo igualdade de pontuações neste 

critério, decidirá o presidente do Júri. 

 

3. A decisão do Júri e definitiva e não passível de recurso. 

 

4. O presidente do Júri é eleito mediante votação secreta entre os jurados, à qual se 

procederá no momento imediatamente anterior ao início da avaliação. 

 

5. Caso os doces a concurso não cumpram os critérios definidos na presente Regra ou 

apresentarem qualidade insuficiente, o Júri poderá não eleger doce vencedor. 

 

 15. ª Regra - Anúncio público dos resultados  

 

1. O anúncio público do resultado do concurso será efectuado pela Exma. Sra. 

Presidente da Conferência de Vicentinos S. Salvador do Mundo (a entidade 

promotora), no dia 19 de Maio de 2018, pelas 15H00, no Auditório Municipal do 

Bombarral. 

 

2. O vencedor do concurso deverá comparecer no dia, hora e local, e disponibilizar 

gratuitamente 40 (quarenta) unidades/doses do doce vendedor para degustação. 

 

3. As receitas classificadas nos três primeiros lugares e o nome dos respectivos 

autores, constarão de uma publicação que será disponibilizada no momento da 

divulgação pública dos resultados. 

 

16.ª Regra - Acondicionamento e Embalamento 

 

1. A entidade promotora poderá futuramente lançar um novo concurso destinado à 

criação do design de uma embalagem ecológica que distinga e valorize o doce 

vencedor. 

 

2. O primeiro classificado no Concurso «Doce Vicentino» obriga-se a comparecer no 

local, hora e data do anúncio público dos resultados desse concurso, que lhe deverá 

ser oportunamente comunicado, reconhecendo desde já que a embalagem vencedora 

será a original do «Doce Vicentino». 

 

17.ª Regra – Circunstâncias Supervenientes 

 

1. Circunstâncias ponderosas, poderão determinar a eliminação ou alteração de 

algumas Regras ou preceitos integrantes do presente normativo, e ou, a adição de 



 
 

outras; nestes caos, a entidade promotora deverá preservar com a máxima fidelidade 

possível, o espírito e unidade do corpo normativo original. 

 

2. A entidade promotora não se responsabiliza por eventuais prejuízos decorrentes das 

alterações referidas no número um. 

 

 18.ª Regra – Casos Omissos  

 

Os casos omissos na presente Regra serão objecto de deliberação do Júri. 

  

Bombarral, 23 de Março de 2018 

 

 

A Presidente da Conferência Vicentina, 

 

___________________________________ 
(Laura Maria Bernardo Rodrigues) 

 




