
 

 

II Fim de semana com Sabor a Laranja 

Normas de Participação 

 

A gastronomia enquanto manifestação de cultura desempenha um papel relevante na 

promoção dos produtos locais e na recuperação do património gastronómico, 

constituindo-se como atractivo turístico em termos de fluxos internos e de 

dinamização da população. Por outro lado, o fenómeno turístico, se não for 

cuidadosamente orientado poderá contribuir para uma descaracterização da cozinha 

tradicional e uma redução de qualidade do produto oferecido, com consequente perda 

de um valor turístico de grande interesse. 

 

Atenta à valorização e à promoção turística de todos os elementos significativos da 

economia da região, a Câmara Municipal de Silves, pretende realizar o Fim-de-semana 

com Sabor a Laranja. 

1. O Fim de semana com Sabor a Laranja é organizado pela Câmara Municipal de 

Silves e terá como parceiros: restaurantes da cidade de Silves que pretendam 

participar no evento, Junta de Freguesia de Silves, Rota dos Vinhos do Algarve e 

Agrupamento de Escolas Silves Sul. 

 

2. O Fim de semana com Sabor a Laranja realizar-se-á, de 24 a 26 de Novembro de 

2017 nos vários restaurantes aderentes. 

 

3. A Apresentação pública do evento irá decorrer, no dia 18 de Novembro, no 

Mercado Municipal de Silves, pelo que cada restaurante aderente deverá estar 

representado com um empratamento de uma receita confeccionada a 

apresentar durante o evento. 

 

4. A admissão ao Fim-de-semana com Sabor a Laranja fica formalizada mediante o 

preenchimento e entrega da ficha de inscrição à Câmara Municipal de Silves até 

ao dia 7 de Outubro através dos seguintes meios: email, ou pessoalmente: 

            Email: turismo@cm-silves.pt 

Morada: Rua da Sé, nº 6 2º andar 

mailto:turismo@cm-silves.pt


 

 

 

5. Os restaurantes participantes devem obrigatoriamente garantir que existirá o 

prato confeccionado com laranja nos dias em que decorre o evento. 

 

6. Os restaurantes participantes devem, preferencialmente, comercializar os 

Vinhos de Silves. 

 

 

7. Os participantes devem, obrigatoriamente, garantir a qualidade nas confecções 

dos pratos, o bom atendimento aos clientes e os níveis de higiene máximos. 

 

8. O material promocional do evento será facultado pela entidade organizadora. 

 

9. A organização compromete-se a oferecer um certificado de participação.  

 

10. Durante o Fim-de-semana com Sabor a Laranja, nos restaurantes participantes, 

será colocado à disposição do público um questionário que se destina à recolha 

de opiniões e sugestões. 

 

 

 

 


