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Silves Paladares Medievais 

30 de Julho a 22 de Agosto de 2021 

 

REGULAMENTO 
 

1 - APRESENTAÇÃO 

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 
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, a Câmara Municipal de Silves, pretende realizar o 
evento “Silves Paladares Medievais”. 

2 - ORGANIZAÇÃO 

O evento “Silves Paladares Medievais” é organizado pela Câmara Municipal de Silves, em eventual 
colaboração com as Juntas de Freguesia, com responsabilidade na promoção e produção do material 
promocional, tendo como parceiros os estabelecimentos similares de hotelaria e restauração do 
município de Silves que aderirem, no cumprimento rigoroso de toda a legislação em higiene, segurança 
e saúde em vigor, designadamente as normas COVID 19 da DGS. 
 

3 - DATA 
 
O evento “Silves Paladares Medievais” realizar-se-á, de 30 de Julho a 22 de Agosto de 2021, nos vários 
estabelecimentos aderentes. 
 

4 – PARTICIPAÇÃO 
 
A admissão ao evento “Silves Paladares Medievais” fica formalizada mediante o preenchimento e 
entrega da ficha de inscrição à Câmara Municipal de Silves, presencialmente ou online, para o e-mail: 
marco.correia@cm-silves.pt, até 15-07-2021. 
Os estabelecimentos participantes devem, obrigatoriamente, garantir que existirá pelo menos 1 prato 
medieval confeccionado (apenas 1 petisco/tapa/sobremesa ou 1 refeição completa), adaptado do menú 
existente no estabelecimento, com a maior qualidade possível, nos dias em que decorre o evento. 
Simultaneamente, deverão ter, de preferência, pelo menos 1 vinho de Silves e produtos regionais 
endógenos, assegurando a sua abertura em todos os dias do evento, excepto nos dias habitualmente 
reservados ao descanso semanal do pessoal. 
Durante o evento, nos estabelecimentos participantes, poderá ser colocado um questionário destinado 
à recolha de opiniões, bem como elaborada e divulgada informação promocional (vídeos) sobre o 
evento/concelho. 
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