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“Festival das Sopas Solidário” 
CONCURSO DE SOPAS 
08 de outubro de 2022 
 
Regulamento 
 
Artigo 1º  
O “Festival das Sopas Solidário”, organizado pela Comissão Unitária de 
Reformados Pensionistas e Idosos – S. João da Talha, decorre na sede da 
Instituição – Rua Almada Negreiros, nº 3 em S. João da Talha dia 08 de outubro 
de 2022 das 15h00 às 22h00, a degustação das sopas decorre das 18h00 às 21h00. 
 
Artigo 2º  
O Festival que inclui um concurso de degustação, visa contribuir para a visibilidade 
da CURPI, angariar fundos que venham a ajudar nos trabalhos de construção da 
Estrutura Residencial Para Idosos – CASA DAS OLIVEIRAS, sensibilizar a 
comunidade para a importância do consumo diário de sopa, como parte 
integrante de uma alimentação saudável, e destina-se a fazer concorrer, premiar 
e divulgar as receitas das sopas tradicionais e os Restaurantes da Freguesia de S. 
João da Talha. 
 
Artigo 3º  
Poderão concorrer a este concurso:  
Restaurantes; 
Empresas de Alimentação; 
Associados da CURPI e outros fregueses a título individual; 
Curpi de S. João da Talha. 
 
Artigo 4º  
As inscrições serão formalizadas em impresso próprio, disponibilizado pela CURPI, 
e divulgado na página da CURPI (www. curpi-sjtalha.pt).  
As inscrições terminarão, às 18h, do dia 05 de outubro de 2022 e o impresso deverá 
ser enviado para direcao@curpi-sjtalha.pt, ou entregue na secretaria da CURPI. 
 
Artigo 5º  
Cada concorrente apresentará, a concurso, uma ou mais sopas (no mínimo 15 litros 
cada), que deverá ser entregue no dia 08 de outubro de 2022 até às 14 horas, na 
sede da CURPI. 
 
Artigo 6º  
O Júri será constituído por todo o público que adquirir o acesso à degustação das 
sopas. Cada ingresso dá acesso à degustação de 5 sopas, uma tijela em barro 
alusiva ao Festival e uma colher e custará 7,50 euros. Cada participante pode 
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adquirir nº ilimitado de acessos à degustação. 
No momento do ingresso será convidado a participar na votação e receberá um 
boletim de voto para avaliar as sopas que estão a concurso. 
 
Artigo 7º 
A apreciação do júri será efetuada tendo por base, o paladar e originalidade de 
cada uma das sopas a concurso. Cada sopa terá uma ponderação de 0 a 6 para 
o paladar em que zero corresponde a mau paladar e seis a muito bom paladar e 
0 a 6 para a originalidade em que zero corresponde a sem originalidade e seis a 
muito original. Por cada voto será apurada a média das duas votações. 
A classificação será apurada somando a média de cada um dos votos. 
 
Artigo 8º 
A decisão do júri é definitiva e soberana, não havendo lugar a reclamações. 
 
Artigo 9º 
A todos os concorrentes será atribuído o certificado de participação, havendo 
prémio simbólico para os três primeiros classificados. 
 
 
A Direcção 


