
 

 

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 atrativo turístico e de dinamização do território, sendo 

importante evitar a descaracterização da cozinha tradicional, redução de qualidade 

e do valor turístico. Atenta à valorização e à promoção turística de todos os elementos 

significativos da economia da região, o Município de Silves, pretende realizar o evento 
7.º Fim de Semana com Sabor a Laranja. 

 

ORGANIZAÇÃO 

O evento 7.º Fim de Semana com Sabor a Laranja, paralelo à realização da iniciativa 

“7.ª Mostra Silves Capital da Laranja”, é organizado pelo Município de Silves, em 

eventual colaboração com as Juntas de Freguesia, com responsabilidade na 

produção do material promocional e animação, tendo como parceiros os 

restaurantes da cidade de Silves que aderirem, no cumprimento de toda a legislação 

aplicável em matéria de higiene, segurança e saúde. 

 

DATA 

O evento 7.º Fim de Semana com Sabor a Laranja realizar-se-á de 10 a 12 de fevereiro 

de 2023, nos vários restaurantes aderentes. 

 

PARTICIPAÇÃO 

a) A admissão dos restaurantes da cidade de Silves ao evento 7.º Fim de Semana 

com Sabor a Laranja fica formalizada mediante o preenchimento da Ficha de 

Inscrição (disponível para download no website do Município de Silves) e respetivo 

envio para o e-mail capitaldalaranja@cm-silves.pt, até 19 de janeiro de 2023, não 

sendo aceites inscrições após essa data; 

 

b) Os restaurantes participantes devem, obrigatoriamente, garantir que existe pelo 

menos 1 prato confecionado com laranja, adaptado do menu existente no 

estabelecimento, primando pela qualidade; 
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c) Os restaurantes participantes devem ter, simultaneamente, uma bebida produzida 

no Município de Silves (Vinho de Silves ou Cerveja) a acompanhar o prato 

indicado anteriormente; 

 

d) Os restaurantes participantes devem ter também uma sobremesa com o produto 

laranja; 

 

e) Os restaurantes participantes ficam obrigados a garantir a abertura do 

estabelecimento todos os dias do evento (sexta-feira, sábado e domingo); 

 

f) Os restaurantes participantes devem fornecer um dos pratos/sobremesas 

confecionados(as) com laranja, para a realização da apresentação do evento, a 

ter lugar na manhã de dia 4 de fevereiro, no Mercado Municipal de Silves; 

 

g) Antes do início do evento podem ser realizados vídeos promocionais sobre os 

restaurantes aderentes e respetivos pratos confecionados, com a necessária 

cedência de direitos de imagem, sendo a data de recolha de imagens sujeita a 

acordo entre as partes; 

 

h) Antes do início do evento e/ou durante o mesmo serão distribuídos materiais 

promocionais pelos restaurantes aderentes, tais como estruturas/bandeirolas (a 

devolver posteriormente ao Município de Silves), cartazes, vouchers, souvenirs, os 

quais têm de ser obrigatoriamente expostos para visualização do público nos dias 

de realização do evento, conforme a alínea e); 

 

i) Pode também ser disponibilizado um questionário destinado à recolha de opinião 

dos clientes; 

 

j) Durante o evento será proporcionada animação no entorno dos estabelecimentos 

participantes; 

 

k) De forma a incentivar os visitantes da 7.ª Mostra Silves Capital da Laranja a 

consumir nos restaurantes locais aderentes ao 7.º Fim de Semana com Sabor a 

Laranja, estará disponível no recinto da “Mostra”, o serviço de photoflyer, o qual 

tira e oferece uma fotografia instantânea aos interessados, junto com um cupão-

desconto destacável de 10%, não acumulável, a usufruir entre os dias 10 e 12 de 

fevereiro de 2023, no “menu da laranja” de um dos restaurantes aderentes do 7.º 

Fim de Semana com Sabor a Laranja; 

 

l) Os restaurantes aderentes devem, no final do evento, proceder à devolução dos 

destacáveis/cupões ao Município de Silves; 



 

 

m) Os restaurantes aderentes ficam obrigados a entregar exclusivamente aos 

consumidores do “menu da laranja” um voucher que junto com a fatura da 

refeição/”menu da laranja” deve ser colocado na tômbola que se encontra perto 

do Secretariado do evento 7.ª Mostra Silves Capital da Laranja, habilitando os 

participantes a ganhar 1 de 3 fins de semana, para duas pessoas, em regime de 

alojamento e pequeno-almoço, em hotel localizado no concelho; 

 

n) O sorteio realiza-se na tarde do dia 12 de fevereiro de 2023, no palco principal da 

7.ª Mostra Silves Capital da Laranja, durante o intervalo da atuação do grupo 

musical “Mimo's Orquestral Experiencie com Banda da Sociedade Filarmónica 

Silvense”. 

 


