
Per Se Pairing Challenge 

Regulamento 

Âmbito do Concurso Per Se Pairing Challenge 

1. Este regulamento destina-se aos bartenders e chefs que pretendam saber mais 

sobre o concurso Per Se Pairing Challenge 

2. Não é permitido o registo nem a participação nas ações promocionais a: 

a. indivíduos menores de 18 anos; 

b. indivíduos que não possuam idade legal para o consumo de bebidas 

alcoólicas no país de residência. 

Funcionamento do Passatempo 

3. O passatempo decorre entre os dias 17 de outubro e 16 de novembro de 2022, às 23 

horas e 59 minutos (hora de Portugal Continental). Depois de terminado este prazo, o 

júri selecionará as 3 melhores criações, que estarão aptas a participar na final 

presencial (a realizar no dia 28 de novembro), para apurar a dupla vencedora. 

4. O passatempo envolve a submissão do formulário presente na página do concurso, 

em www.bartwist.com. 

5. Para participar, bartenders e chefs devem juntar-se em duplas e criar um conceito, 

ingredientes e modo de preparação de um cocktail com o Per Se e um prato (aperitivo) 

para o acompanhar. Posteriormente, estas criações devem ser submetidas no 

formulário acima descrito. 

6. As duplas devem pertencer ao mesmo ponto de venda do canal HoReCa (hotéis, 

restaurantes e cafés). 



7. O ponto de venda dos participantes deve ter listado o Aperitivo Per Se, ou deve lista-

lo na sequência da sua participação no concurso.  

8. As participações serão avaliadas pelo júri selecionado para o efeito – Barmaid 

Helena Pereira e Chef Carlos Duarte Afonso -, com base na criatividade, harmonia do 

pairing e conjugação de ingredientes. 

9. As 3 melhores participações serão selecionadas para competirem na final presencial, 

a realizar-se no dia 28 de novembro de 2022. 

10. Na final presencial, as 3 melhores duplas terão 1h para preparar o seu prato e 

cocktail. Consoante a complexidade do pairing, poderão ser necessárias preparações 

prévias que os concorrentes devem assegurar. Desta forma, após a seleção das 3 

duplas que irão competir na final, será efetuado um contacto para aferir as 

necessidades de cada dupla. De acordo com as mesmas, serão assegurados os 

ingredientes e utensílios necessários para a preparação a efetuar no local. 

11. As duplas terão à disposição uma cozinha totalmente equipada, bem como os 

utensílios necessários. 

12. Existirá 1 participação vencedora do primeiro prémio. 

Prémios 

13. A dupla vencedora deste concurso receberá o primeiro prémio: uma viagem a 

Madrid e entrada no congresso Madrid Fusion e The Drinks Show 2023 (entre 23 e 25 

de janeiro de 2023) com estadia, deslocação e bilhetes pagos para os dois 

participantes da dupla.  

Condições Gerais 

14. O passatempo é promovido por Companhia Espirituosa S.A., empresa com 

identificação fiscal 510144497. 



15. Os vencedores do passatempo serão contactados pelo endereço de email e/ou 

contacto telefónico fornecido aquando da submissão de participação. 

16. A Companhia Espirituosa S.A. não se responsabiliza pela impossibilidade de 

contacto por mensagem direta com os vencedores devido a problemas na sua 

plataforma de email ou falta de resposta em tempo útil. 

17. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Companhia 

Espirituosa S.A. e das suas decisões não caberá recurso. 

18. A Companhia Espirituosa S.A. reserva-se ao direito de alterar estes Termos e 

Condições, sem aviso prévio e sem a obrigatoriedade de justificar tal facto, tornando-se 

as alterações efetivas após a sua publicação. É aconselhada a consulta regular deste 

Regulamento para identificar quaisquer alterações. 

19. Quaisquer dúvidas ou reclamações relativas à ação promocional ou à utilização de 

dados pessoais dos utilizadores, deverão ser encaminhadas para o endereço 

bartwist@ce.pt  
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