
NORMAS DO CONCURSO 

CASTANHA DA TERRA FRIA 

 
 

1 – O Concurso da Castanha da Terra Fria, promovido pela Câmara Municipal de Bragança, no âmbito da Norcaça, Norpesca & 

Norcastanha 2017 – 16ª Feira Internacional do Norte, tem por objetivo a valorização das variedades que integram a Denominação 

de Origem Protegida “Castanha da Terra Fria”. 

2 – O concurso da castanha está aberto a todos os produtores de castanha da Região Norte de Portugal com as variedades Longal 

e Judia. 

3 – O concurso realizar-se-á no dia 5 de novembro às 9.00 horas, decorrendo no Centro de Exposições de Bragança – NERBA. A 

admissão da castanha para concurso decorrerá entre as 8.00 horas e as 9.00 horas. 

4 – Os concorrentes deverão efetuar a inscrição até ao dia do concurso, no seguinte local: Mercado Municipal de Bragança, Forte 

São João de Deus, 5300-263 Bragança, contactos 273 302 290/968 900 460, ou pelo e-mail, confraria.iberica.castanha@sapo.pt. 

5 – A castanha deverá ser apresentada convenientemente embalada, em sacos de rede. 

6 – Os Participantes terão de entregar 20 kg de castanha para cada variedade a concurso. 

7 – Com exceção da amostra (1kg), a castanha será devolvida aos participantes. 

8 – O concurso terá um Júri que será constituído por três membros (um presidente e dois efetivos) e ainda dois membros suplentes, 

a designar pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bragança. 

9– Ao júri compete analisar, supervisionar e decidir sobre todo o desenvolvimento do concurso e por fim atribuir prémios nas 

variedades a concurso. 

10 – Na classificação serão analisados os seguintes parâmetros: condições de higiene e sanidade, homogeneidade, número de 

castanhas por kg, tabiques, brilho, cor e penetração da camisa.  

11 – A cada parâmetro será atribuída uma pontuação. 

12 – Os prémios serão atribuídos em função do somatório dos pontos recebidos em cada parâmetro. 

13 – Todos os concorrentes receberão um convite para o almoço. 

14 – Os prémios: 

 Variedade Longal:  Variedade Judia: 

 1.º classificado – 200€                        1.º classificado – 150€ 

 2.º classificado – 150€  2.º classificado – 100€ 
 3.º classificado – 100€   3.º classificado –  50€  


