
    

     

   

5ª Edição - 2022 

PATANISCAR – Pataniscas à Prova 

Nos últimos quatro anos foram já muitos os sabores criados e revelados nesta iniciativa. 

Em 2017 foi associada a vertente solidária à venda de pataniscas na Expo, que se revelou 

um sucesso. Para 2022 o Pataniscar assume 3 vertentes: 

- Concurso pataniscas: destinado a restaurantes e outros estabelecimentos similares de 

restauração e bebidas, com três categorias: tradicionais, inovadoras e sobremesa. O 

prémio é um stand gastronomia na Expo Lourinhã do ano seguinte (ver regulamento); 

- Restaurante aderente: inclusão de pataniscas na ementa nos dias do certame Expo 

Lourinhã; divulgação da participação no Jornal Expo Lourinhã com tiragem de 5000 

exemplares e distribuição concelhia; 

- Degustação / venda solidária: mostra e venda das pataniscas a concurso no stand 

Pataniscar da Expo Lourinhã, disponibilizadas pelos restaurantes, cuja venda a 1€ a unidade 

reverte para uma associação. A disponibilização de pataniscas para venda solidária é 

opcional. 

Em 2022 a venda solidária das pataniscas reverterá para a ADAPECIL 

 

“A missão da ADAPECIL consiste no desenvolvimento de atividades de apoio em diferentes 

domínios de intervenção a crianças, jovens e adultos com deficiências e/ou incapacidades, 

visando os direitos individuais e de cidadania, promovendo a qualidade de vida e o bem-estar 

e a integração ativa na sociedade. ” 

Florbela Santos 

Presidente Direção  

  



    

     

   

REGULAMENTO 2022 

PATANISCAR – Pataniscas à prova 

PRÊAMBULO 

PATANISCA, um pedaço de massa, feita de polme de farinha temperada com sal, pimenta, 
cebola e salsa, à qual se acrescentam pedaços de peixe, moluscos ou legumes, e se leva a 
fritar. 

A Patanisca surge e difunde-se na estremadura: à farinha proveniente dos muitos moinhos 
do oeste juntam-se pedaços de bacalhau ou polvo vindos da costa, ou o feijão-verde e a 
abobora trazidos da horta! Tudo envolvido pela criatividade gastronómica duma 
população, que em várias épocas se viu obrigada a fazer o milagre da multiplicação para 
compor a mesa onde alimentava a família. 

De prato principal a petisco, a patanisca conquistou muitos paladares. O bacalhau, o polvo, 
ou os Peixinhos da Horta, são os sabores tradicionais aos quais se juntam elementos mais 
ousados como a curgete, a batata ou o salmão. À versatilidade da matéria-prima alia-se a 
inovação.  

Sendo essencialmente um prato familiar, nos últimos anos a Patanisca ganhou espaço nas 
ementas da restauração local. A Expo Lourinhã, atenta a esta tradição e marca da 
identidade local, convida todos os restaurantes do concelho a conceberem, ousarem e 
apresentarem as suas criações no Concurso de Pataniscas da Expo Lourinhã. 

 
1º ARTIGO - ORGANIZAÇÃO 

a) O “Pataniscar – pataniscas à prova” é organizado pela Associação de Desenvolvimento 
Local da Lourinhã (ADL) e tem três componentes: concurso, prova gastronómica e venda 
solidária. 

b) A ADL, irá designar um representante / responsável pelos contactos e operacionalização 
da iniciativa. 

c) O Regulamento do Concurso, bem como a nomeação do júri, é da responsabilidade da 
ADL. 

2º ARTIGO - OBJETIVOS 

O PATANISCAR tem como principal objetivo: 

a) Promover a qualidade, a diversidade e a inovação de um petisco de tradição local, a 
Patanisca; 



    

     

   

b) Incentivar a utilização de produtos regionais e matérias-primas emblemáticas do 
concelho; 

c) Dinamizar o setor da restauração no decorrer da Expo Lourinhã; 
d)  Atrair maior número de visitantes e aumentar o interesse no evento Expo Lourinhã. 

 

3º ARTIGO - DESTINATÁRIOS DO CONCURSO 

Podem participar neste concurso Restaurantes e Pastelarias, bem como outros 
estabelecimentos similares de restauração e bebidas, do concelho da Lourinhã. 

 

4º ARTIGO – CALENDARIZAÇÃO 

A vertente concurso de Pataniscas realiza-se: 

Dia 23 de Abril (sábado) – Espaço restauração na Expo Lourinhã 
10H30 - Receção das Pataniscas a concurso; 
11H00 – Prova das Pataniscas pelo Júri designado; 
12H00 – Conferência de Júri para selecção de vencedores. 
12H30 – Divulgação dos vencedores. 
 
Dias 22 a 25de Abril 
Degustação e venda de pataniscas no horário da Expo Lourinhã, no stand Pataniscar, 
destinado a divulgar as pataniscas e os restaurantes aderentes. 

 

5º ARTIGO - INSCRIÇÕES 

a) Cada restaurante deverá efetuar a sua inscrição (gratuita), até ao dia 16 de Abril de 2022  

b) Na ficha de inscrição disponibilizada deve, obrigatoriamente constar a identificação do 
estabelecimento concorrente (nome, morada, telefone, email) indicação da categoria a 
que concorre; 

6º ARTIGO – CATEGORIAS A CONCURSO e CRITÉRIOS AVALIAÇÃO 

a) No concurso PATANISCAR são definidas 3 categorias de patanisca, podendo cada 
estabelecimento concorrer a uma categoria, a saber: 

1. Tradição 
2. Inovação  
3. Sobremesa 

b) Os critérios de avaliação são: sabor, textura, ausência de gordura. 

 

 



    

     

   

7º ARTIGO - JÚRI 

O júri será composto por alguns elementos reconhecidos no sector gastronómico. 

 

8º ARTIGO – RECEÇÃO DAS PATANISCAS A CONCURSO 

a) A ADL responsabiliza-se pela receção dos produtos, procedendo ao seu registo e 
atribuição de número de entrada, o único elemento informativo presente durante a prova. 

b) A organização reserva-se o direito de excluir produtos concorrentes em caso de estes 
não apresentarem as devidas condições de apresentação a concurso/prova. 

 
9º ARTIGO – PRÉMIOS 

a) O Júri, em função dos objetivos e categorias do concurso, atribuirá uma (1) Menção 
Honrosa em cada categoria e escolherá uma (1) Patanisca Vencedora de entre as 
Menções Honrosas. 

b) O estabelecimento autor da Patanisca Vencedora receberá Diploma de Patanisca 
Vencedora 2022 e a possibilidade de participar, gratuitamente, na Expo Lourinhã 2023. 

c) Os estabelecimentos autores das pataniscas escolhidas nas 3 categorias, receberão 
Diploma de Menção Honrosa. 

10º Artigo – DEGUSTAÇÃO 

a) A ADL, durante o evento Expo Lourinhã, disponibiliza o stand Pataniscar onde cada 
participante pode apresentar as suas pataniscas, promovendo a venda e o consumo nos 
seus estabelecimentos. 

b) As sessões de degustação serão organizadas em função do número de participantes e a 
receita reverte para uma associação concelhia. 

 

11º ARTIGO – COMUNICAÇÃO 

a) A ADL garantirá a divulgação do evento através dos seus meios próprios, e dos seus 
parceiros, bem como de outros meios que considere importante no âmbito do Concurso 
PATANISCAR e da divulgação do evento Expo Lourinhã.  

b) A ADL incluirá a listagem de restaurantes aderentes no jornal da Expo Lourinhã, com 
uma tiragem de 5000 exemplares e distribuição gratuita concelhia / regional. 

c) A ADL facultará a todos os estabelecimentos participantes um elemento identificativo 
da sua participação no Concurso, para divulgação, visível, nas suas instalações. 

 



    

     

   

12º ARTIGO – DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) Qualquer situação não prevista no presente Regulamento, será resolvida pela Associação 
de Desenvolvimento Local da Lourinhã (ADL). 

b) As imagens disponibilizadas pela ADL são propriedade desta entidade, e destinam-se, única 
e exclusivamente, à sua aplicação a este projeto. 

FIM 


