
 

 

 

 

 

Santarém, 31 de Outubro de 2019 
 
Assunto: 8º Concurso Nacional de Bolo Rei Tradicional Português 

Ex.mos Senhores, 

A 1 9  de N o v e m b r o  decorrerá o 8º Concurso Nacional de Bolo Rei 
Tradicional Português que o CNEMA realiza em conjunto com a Qualifica/oriGIn 
Portugal – que assume a respectiva Direcção. 
 
Neste contexto remetemos Regulamento Especifico e informamos que o 
Regulamento Geral de todos os concursos, tal como os documentos de inscrição, 
estão disponíveis no site do CNEMA (www.cnema.pt), no site específico 
www.concursosnacionais.pt e no site da QUALIFICA (www.qualificaportugal.pt) 

 
Recomendamos leitura atenta e integral do Regulamento GERAL e deste 
Regulamento Específico. A inscrição é feita apenas por via electrónica.  
 
 

REGULAMENTO ESPECÍFICO 
 
 
1. Inscrição – até às 17h30m do dia 17 de Novembro, feita exclusivamente por 
via electrónica através dos sites  www.concursosnacionais.pt , www.cnema.pt ou  
www.qualificaportugal.pt A inscrição só se considera completa e só será apreciada 
se for acompanhada de todos os elementos e documentos referidos no regulamento 
e do comprovativo do pagamento (60€ + IVA)  
 
2. Entrega das amostras – até às 12 h 00m do dia 19 de Novembro, no CNEMA, 
em Santarém.  
 
3. Amostras - As amostras a submeter a concurso devem provir de um lote de fabrico 
normal. A amostra a submeter a concurso deve pesar pelo menos 0,5 kg e 
ser constituída por pelo menos, duas unidades intactas. A Organização reserva o 
direito de submeter as amostras, em qualquer fase do concurso, a ensaios 
laboratoriais complementares para verificação das declarações prestadas ou a 
apreciar amostras similares às enviadas a concurso, mas adquiridas pela 
Organização, no mercado. 
 



 

 
 
 
 
 
4. Categorias de Bolo Rei admissíveis a Concurso 
 
São admissíveis as seguintes categorias: 
 

 Bolo Rei – veja descrição em Anexo II 
 Bolo Rainha – veja descrição em Anexo II 
 Bolo Rei escangalhado 

 
No entanto, a Organização pode considerar a criação de outras categorias face às 
amostras admitidas a concurso. 
 
São admissíveis a concurso os produtos acima referidos, produzidos 
exclusivamente em Portugal, cuja história, ingredientes originais, receita, origem 
geográfica (se alegada) e forma de apresentação estejam fixados em 
documentação histórica ou com ela relacionada, ou familiar ou empresarial, 
demonstrando uma anterioridade superior a 50 anos. Acresce ainda a 
obrigatoriedade de uso de matérias-primas locais ou nacionais (com excepção 
do açúcar e de especiarias e ou outros ingredientes usados em pequenas 
quantidades). 
 
São, ainda, admissíveis os produtos acima referidos que, ainda que sem história nem 
anterioridade, tenham uma base tradicional, ou seja, resultem do uso de matérias-
primas locais ou nacionais tradicionalmente usadas, mas agora apresentadas em 
combinações ou formulações  
diferentes das usuais bem como à participação de doces (em sentido lato, conforme 
atrás definido) fabricados sem adição de açúcares: “doces” com edulcorantes. 
 

 Todos os bolos tal como os seus ingredientes têm que corresponder 
às exigências do critério CQ 01 da QUALIFICA/oriGIn Portugal. 
 
O mesmo produto não pode apresentar-se, por ano, a mais do que um concurso 
organizado pelo CNEMA//QUALIFICA/oriGIn Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
5. Esclarecimentos e contactos 
 
D – Esclarecimentos e contactos 
 

 Esclarecimentos de natureza técnica (inscrições, categorias, tipos de 
produtos, datas de entrega de amostras, produtos admissíveis, etc.):  

 
Paula Lourenço Tel. 243300338/913 299 061    
pau la. lourenco@qual i f icapor tugal .p t  

Ana Soeiro - Tel. 965 819 936    ana.soe i ro@qual i f icapor tugal .p t  

 Outros esclarecimentos (pagamento de inscrição, recibos, horário de 
funcionamento, etc. 

Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, S.A.  
Quinta das Cegonhas - Estrada Nacional 3 
Apartado 331 
2001-904 Santarém 
Tel: 243 230 230 
 
 
E-mail: 
Car la  Rosa:  car larosa@cnema.pt  
David Gomes:  dgomes@cnema.pt 
 
 
 

Anexo II 

 
Descrição utilizada neste concurso para avaliação dos produtos 

Bolo Rei - bolo lêvedo ou brioche, de miolo amarelo, resistente ao 

esfarelamento, contendo no mínimo 800 g de frutas por kg de farinha na massa 

e o dobro a decorar. A fruta a enfeitar deve ser “escorrida” e estar 

harmoniosamente distribuída e cortada a dar enfeite. A superfície do bolo deve 

ser brilhante sem ser pegajosa.   

 



 

 

 

 

A forma deve ser circular, perfeitamente definida, o centro deve ser aberto e 

altura da fatia deve ser cerca de 1/3 do diâmetro do bolo; A parte superior deve 

ser castanho alaranjado e junto à base, amarelada; o brilho deve estar presente 

em todo o bolo. A decoração deve ser equilibrada, com cores alternadas das 

frutas, fruta seca espalhada na superfície e “montinhos” de açúcar (granito ou 

pó); o miolo deve ser uniforme, húmido, elástico e resistente ao esfarelamento, 

com cor amarelo de gema e sem escurecimento junto à fruta escorrida e seca; 

as frutas presentes devem ser, por tipos e cores: a) Fruta Escorrida: verde = 

cidrão, figo, abóbora; cor de laranja = casca tangerina b) Fruta Seca: cor 

castanha = amêndoa torrada, noz, avelã; c) frutas secadas: de cor preta = 

corintos, de cor amarela = sultanas. A fermentação deve ser sã, sem ser ácida 

ou muito activa. Deve transparecer ligeiro odor a rum ou vinho do porto (Branco); 

O miolo deve ter uma consistência que obrigue a mastigar, sem empapar e sem 

agarrar o céu-da-boca e no sabor deve predominar o das frutas e da bebida. 

Bolo Rainha - bolo lêvedo ou brioche, de miolo amarelo, resistente ao 

esfarelamento, contendo no mínimo 800 g de frutas por kg de farinha na massa 

e o dobro a decorar. Os frutos a enfeitar devem estar harmoniosamente 

distribuídos. A superfície do bolo deve ser brilhante sem ser pegajosa. A forma 

deve ser circular, perfeitamente definida, o centro deve ser aberto e altura da 

fatia deve ser cerca de 1/3 do diâmetro do bolo; A parte superior deve ser 

castanho alaranjado e junto à base, amarelada; o brilho deve estar presente em 

todo o bolo. A decoração deve ser equilibrada, com cores alternadas das frutas, 

fruta seca espalhada na superfície e “montinhos” de açúcar (granito ou pó); o 

miolo deve ser uniforme, húmido, elástico e resistente ao esfarelamento, com cor 

amarelo de gema e sem escurecimento junto aos frutos presentes que devem 

ser, por tipos e cores: a) frutos secos: de cor castanha = amêndoa torrada, noz 

e avelã; b) frutos secados: de cor preta = corintos; de cor amarela = sultanas. A 

fermentação deve ser sã, sem ser ácida ou muito activa.  

 



 

 

 

 

Deve transparecer ligeiro odor a rum ou vinho do porto (Branco); O miolo deve 

ter uma consistência que obrigue a mastigar, sem empapar e sem agarrar o céu-

da-boca e no sabor deve predominar o das frutas e da bebida. 

 

 


