
2º SALÃO DO RESGATE CULTURAL /2019 - Miradouro/MG  

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo -  Adm. 2013/2020 

 

 

Tema:  Patrimônio à mesa - receitas que contam histórias 

Data: 22 de agosto de 2019 a 20 de setembro de 2019 

Local: Casa de Cultura Serra do Brigadeiro 

 

REGULAMENTO/2019 

 

1. Dos objetivos: 

 

Os reflexos da vivência cultural estão impregnados na alma popular e nas formas de 

expressão dos moradores do interior de Minas Gerais. Em 2019, com a pretensão de 

resgatar manifestações culturais valiosas para nossa identidade local, o 2º Salão do 

Resgate Cultural de Miradouro/MG busca incentivar a identidade cultural local, o 

sabor e o saber fazer que qualificam a culinária de Miradouro, enquanto patrimônio 

cultural, pois nas ações corriqueiras também estão as manifestações da memória e 

da história. 

 

A gastronomia é a principal imagem de Minas Gerais para 29% dos turistas que 

visitam o estado, de acordo com a Pesquisa de Demanda realizada pela Setur-MG, 

em 2018. O valor imaterial da gastronomia faz parte do modo de ser do mineiro e 



perpassa todas as regiões do estado, junto a isso, outros traços culturais também 

estão presentes e envolvem saberes, ofícios, modos de fazer, celebrações, formas 

de expressão, lugares e representações nos mais diversos grupos e comunidades. 

 

Dessa forma, busca-se: 

 

- a preservação de bens culturais, 

- o fortalecimento da identidade local, 

- a garantia do direito à memória, 

- a contribuição para o desenvolvimento socioeconômico local. 

 

Esta iniciativa visa, também, de modo singular ao resgate da memória histórica por 

meio de hábitos e costumes da comunidade miradourense em relação à culinária, 

trazendo nas receitas de família muitos traços de nossa herança cultural. 

 

2. Dos participantes: 

 

Poderão concorrer pessoas residentes, apenas, em Miradouro, seja na sede ou nos 

distritos, povoados e comunidades. Assim como escolas e instituições aqui 

localizadas. 

 

Os participantes poderão ser de qualquer idade ou sexo. 

 

Cada participante poderá inscrever apenas 01 (um/uma) prato/receita. 

 

A presença dos participantes deste concurso é indispensável na abertura do 2º Salão 

do Resgate Cultural de Miradouro/2019. Caso o autor da obra vencedora não esteja 

na solenidade de abertura, será automaticamente desclassificado. 

 

3. Dos critérios para confecção do objeto cultural: 

 

As receitas e/ou pratos inscritos deverão ser apresentados de forma escrita, 

inicialmente, dentro do padrão de texto “Receita”, com lista de ingredientes, e 

modo de fazer, além de um relato contando a história de como foi aprendido, 

podendo incluir fotografias. 



O material concorrente deve obedecer ao tema: Patrimônio à mesa - receitas que 

contam histórias. 

 

 

Da inscrição e entrega dos trabalhos: 

 

A inscrição será feita na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Miradouro, à 

Avenida J.K., nº 80 – Bairro São Pedro, nesta cidade. 

 

No ato da entrega do material concorrente *, cuja data limite é 16/08/2019, a 

pessoa receberá um comprovante constando a entrega do envelope, a data, e 

apenas um número de participação. Também não ficará claro para o funcionário que 

receber o material, quem é o devido autor. O participante, assim, deverá proceder 

na entrega: 

 

*A receita deverá ser entregue em um envelope de uma maneira que não 

possa ser vista no ato da entrega. Na parte externa deverá estar escrito um 

pseudônimo, um nome ou um apelido que não seja o do autor da obra. Assim 

garantiremos maior transparência no processo de classificação. 

 

Dentro da embalagem deverá ter um envelope lacrado contendo de forma 

clara e legível o mesmo pseudônimo escrito na parte externa, além do nome 

completo do autor, seu endereço e número de telefone para contato. Deve 

ser incluído também o relato sobre como a receita foi aprendida, 

justificando ser uma herança cultural. 

 

Caso haja trabalhado feito por um grupo de pessoas, deverá ser escolhido 

apenas um nome como representante dos demais. 

 

O prato referente à receita inscrita deverá ser apresentado para a degustação 

e julgamento no dia 20/09/2019, às 10h, na Casa de Cultura Serra do 

Brigadeiro, à Avenida J.K., nº 80 – Bairro São Pedro, nesta cidade. 

 

 



No ato da entrega a obra receberá um número sob o qual será identificada 

durante o concurso, até ser feita a degustação do produto referente à receita 

inscrita, sendo revelado o autor, após a classificação feita pela Comissão 

Julgadora. 

 

 

4. Da Comissão Julgadora e do Júri Popular: 

 

A Comissão Julgadora será convidada e nomeada pela Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo de Miradouro/MG. E procederá a classificação de acordo com os 

seguintes critérios: 

 

1. Obediência à orientação, conforme item 3 deste regulamento. 

2. Registro escrito, justificando ser a receita uma herança cultural. 

3. Apresentação do prato (estética). 

4. Harmonia de sabor e textura.  

5. Técnica utilizada. 

 

A Comissão Julgadora é soberana em sua decisão ao efetuar a classificação das 

obras inscritas no 2º Salão do Resgate Cultural de Miradouro/MG, não cabendo 

nenhum recurso. 

 

Será concedida menção honrosa para mais 02 (dois) trabalhos, à escolha da 

Comissão Julgadora. 

 

O Júri Popular se consumará durante o período da Exposição das Receitas e 

Curiosidades Culinárias, de 22/08/2019 a 20/09/2019, quando será colocada uma 

urna lacrada e cédulas de votação, que serão entregues aos visitantes para que 

indiquem a obra que considerarem merecedora do 1º (primeiro) lugar escolhido por 

esse júri. 

 

As 03 (três) receitas classificadas pela Comissão Julgadora e a classificada pelo Júri 

Popular farão parte do acervo da Casa de Cultura Serra do Brigadeiro, portanto não 

serão devolvidos os registros escritos. Os demais trabalhos poderão ser recolhidos 

pelos respectivos autores, no prazo de até 90 dias, a partir de 10 de outubro, pois a 



exposição será levada para o distrito de Santa Cruz de Monte Alverne nos dias 05 e 

06 de outubro. Caso o dono não se manifeste, os trabalhos também passarão a 

integrar o acervo da Casa de Cultura Serra do Brigadeiro. 

 

5. Da seleção: 

 

O resultado da escolha feita pelo Júri Popular será divulgado dia 20 de setembro, no 

encerramento da Exposição Cultural do 2º Salão do Resgate Cultural de 

Miradouro/MG. 

 

6. Da Premiação: 

 

Definidas as 03 (três) receitas vencedoras a partir do número de inscrição, a 

Comissão Julgadora abrirá os respectivos envelopes de identificação, no 

encerramento da Exposição no dia 20 de setembro de 2019, às 10h, divulgando 

assim a autoria e as respectivas classificações. 

 

É obrigatória a presença de todos os participantes na data e horário estabelecidos 

para o Encerramento da Exposição. Os participantes que não estiverem presentes 

serão automaticamente desclassificados. 

 

Serão concedidos prêmios em dinheiro e um troféu para os 03 (três) primeiros 

colocados, ficando os prêmios assim distribuídos: 

 

Comissão Julgadora: 

- 1º lugar: R$500,00 e um troféu. 

- 2º lugar: R$300,00 e um troféu. 

-3º lugar: R$200,00 e um troféu. 

(Resultado dia 20 de setembro de 2019, no Encerramento da Exposição) 

 

Júri Popular: 

- 1º lugar: um troféu. 
(Resultado dia 20 de setembro de 2019, no Encerramento da Exposição) 
 
 
 



7. Do Evento: 

 

A Solenidade de Abertura será dia 22 de agosto de 2019, às 10h, na Casa de Cultura 

Serra do Brigadeiro, localizada à Av. J.K., nº 80, Bairro São Pedro, em 

Miradouro/MG. O encerramento da Exposição se dará em 20 de setembro de 2019. 

 

8. Das Considerações Finais: 

 

Qualquer fato que não conste deste regulamento será decidido pela Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo de Miradouro/MG juntamente com a Comissão 

Julgadora. 

 

Qualquer dúvida, entrar em contato: 

 

(32) 3753-1905 

cultura@miradouro.mg.gov.br 

 

Miradouro, 11 de julho de 2019 
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