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SABORES DO CALDEIRÃO 2018 

X QUINZENA GASTRONÓMICA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

NORMAS 

PREÂMBULO 

A realização anual da Quinzena Gastronómica “Sabores do Caldeirão” visa a promoção turística do 

município, potenciando os valores da Tradição. 

Procura-se aliar as tradições culturais e religiosas do Domingo de Páscoa, ponto alto no calendário 

turístico do município, à boa gastronomia tradicional. Boa gastronomia, que não é apenas 

saborosa, mas é também saudável, porque preserva as características da dieta mediterrânica, um 

dos padrões alimentares mais saudáveis do mundo. 

Esta iniciativa não se trata de um concurso, mas de uma mostra de gastronomia, sem que estejam 

previstos quaisquer prémios ou distinções individuais, mas tão só a promoção do coletivo de 

restaurantes participantes, no quadro da promoção turística do município. 

Na sua décima edição, uma vez mais associada à ação de promoção turística na quadra festiva da 

Páscoa, a Quinzena Gastronómica “Sabores do Caldeirão” realiza-se numa parceria entre o 

município e a Associação das Terras e das Gentes da Dieta Mediterrânica e pretende promover o 

desenvolvimento da marca “SLOWFOOD” em São Brás de Alportel, mercê da qualidade da 

restauração local. 

DOS OBJETIVOS: 

1. Promoção turística do município, aliando o valor da gastronomia ao cartaz turístico – Festa das 

Tochas Floridas – um dos mais relevantes eventos do município; 

2. Promoção turística, no âmbito da integração do município na Rede Mundial CittaSlow, uma rede 

mundial de cidades que têm em comum a preservação de um conjunto de valores em que assenta 

a vida com qualidade, entre os quais a gastronomia tradicional, associada igualmente ao 

Movimento SLOWFOOD, que no Algarve está a ser dinamizado pela Associação das Terras e das 

Gentes da Dieta Mediterrânica, entidade parceria nesta iniciativa. 

3. Valorização da gastronomia tradicional e apoio à restauração local, importante setor económico 

do município; 
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4. Valorização da dieta mediterrânica, no quadro de todo um trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido no município; 

5. Valorização do comércio tradicional e da produção local, no âmbito do trabalho que tem vindo a 

ser desenvolvido nesta área, tendo como núcleo central o Mercado Municipal. 

6. Incentivo à redescoberta das práticas agrícolas e dos valores rurais mediante um regresso à 

horta, como local de cultivo e de relação do homem com a natureza. 

DA ORGANIZAÇÃO: 

1. A Quinzena Gastronómica é organizada pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, em 

parceria com a Associação das Terras e das Gentes da Dieta Mediterrânica, com a colaboração dos 

restaurantes locais. 

DA DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: 

A Quinzena Gastronómica decorre de 26 de março a 8 de abril nos restaurantes participantes. 

DA PARTICIPAÇÃO: 

1. Podem participar os estabelecimentos de restauração do Município de São Brás de Alportel, que 

se encontrem devidamente legalizados e que aceitem respeitar as presentes normas. 

2. Após um primeiro convite, mediante contacto estabelecido pela Câmara Municipal, os 

restaurantes interessados devem preencher uma ficha de participação, com um conjunto de 

elementos necessários, quer ao cumprimento dos requisitos, quer à divulgação que constitui o 

objetivo principal do evento. 

4. Cabe à Câmara Municipal, entidade organizadora, avaliar o respeito por um conjunto de 

requisitos, que se prendem sobretudo com critérios de qualidade e coerência com os valores da 

alimentação mediterrânica. 

 

DOS REQUISITOS: 

EMENTA “SABORES DO CALDEIRÃO” 

1. O restaurante participante deve apresentar uma proposta de refeição “Sabores do Caldeirão”, 

que constitui a sugestão da quinzena gastronómica para os seus clientes. 

2. A proposta de refeição “Sabores do Caldeirão” é constituída por: 
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a) 1 Entrada 

b) 1 Prato principal  

c) 1 Sobremesa  

d) 1 Vinho (do Algarve) 

3. Os pratos constantes da proposta “Sabores do Caldeirão” poderão ou não integrar a ementa 

geral do restaurante. 

4. Os pratos constantes da proposta têm, na base da sua constituição, ingredientes tradicionais da 

Serra do Caldeirão, não sendo permitidos pratos característicos do litoral. 

5. As sugestões da Quinzena deverão ter em conta a quadra festiva da Páscoa na qual se insere, 

procurando em pelo menos um dos pratos integrar uma sugestão inspirada nas tradições 

gastronómicas da Páscoa. 

6. Os pratos constantes da proposta respeitam necessariamente os valores tradicionais da 

alimentação mediterrânica, nomeadamente através de: 

b) Confeção com azeite; 

 b) Utilização de ervas aromáticas para temperos; 

 c) Utilização de frutos e legumes da época; 

d) Utilização de ingredientes característicos da alimentação mediterrânica (tais como: 

tomate, pimento, alho e azeitona)  

 e) Respeito pelo equilíbrio nutricional do prato. 

7. As sugestões da Quinzena deverão ter também, na sua constituição, alimentos adquiridos no 

comércio tradicional, nomeadamente no Mercado Municipal, dado que a valorização da produção 

local constitui um dos objetivos desta iniciativa, sendo o Mercado o eixo central desta estratégia. 

8. As sugestões da Quinzena deverão conter, na sua constituição, alguns alimentos provindos de 

produção hortícola local, dado que a valorização das práticas agrícolas e o estímulo ao regresso à 

horta, constitui um dos objetivos desta iniciativa. 
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DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

1. Os estabelecimentos de restauração participantes são obrigados a informar o horário de 

funcionamento e de encerramento semanal, aquando do preenchimento da Ficha de Participação, 

de modo a que esta informação seja divulgada nos materiais informativos. 

2. Os estabelecimentos participantes estarão abertos durante o domingo de Páscoa, ainda que o 

domingo seja o seu dia de fecho semanal. 

3. No decorrer desta iniciativa, os restaurantes poderão optar por alterar a sua folga semanal, 

devendo dar conta desta alteração à organização, incluindo a mesma na Ficha de Participação. 

DOS DEVERES DOS ESTABELECIMENTOS 

Os estabelecimentos de restauração participantes são obrigados a respeitar um conjunto de 

normas: 

1. Respeitar o horário de funcionamento indicado na Ficha de Inscrição, a qual serve de base à 

divulgação da Quinzena Gastronómica; 

2. Disponibilizar os pratos constantes da proposta “Sabores do Caldeirão”, durante o decorrer da 

Quinzena Gastronómica, conforme as indicações divulgadas; 

3. Cumprir os requisitos expostos acima, os quais constituem requisitos e condições necessárias à 

sua participação; 

4. Assinar um termo de responsabilidade, que se junta em anexo a estas normas; 

5.Apresentar, em local visível, o elemento identificativo da participação na Quinzena 

Gastronómica, fornecido pela organização; 

6. Utilizar os materiais de comunicação e divulgação fornecidos pela organização, de modo a 

apresentar uma imagem uniformizada, nomeadamente as ementas; 

7. Distribuir a todos os clientes que optem pelos pratos da Quinzenas as fichas de avaliação, 

entregando-as, após preenchidas, à organização; 

8. Colaborar com a organização na realização de um sorteio de vales de interesse turístico, o qual 

se realizará após a Quinzena Gastronómica, de entre as fichas de avaliação, devidamente 

preenchidas com identificação do cliente /consumidor. 

9. Disponibilizar, em espaço bem visível, informação turística do território do município, 

nomeadamente, fornecida pela organização, nomeadamente: 
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a) Roteiros turísticos; 

b) Folhetos promocionais da Quinzena Gastronómica e Festa das Tochas Floridas; 

c) Flyers promocionais da Feira da Serra; 

d) Outros indicados pela organização. 

 

DOS DEVERES DA ORGANIZAÇÃO 

Cabe à Câmara Municipal, entidade organizadora da Quinzena Gastronómica: 

1. Concretizar o Plano de Comunicação da iniciativa, de modo a assegurar a melhor divulgação 

possível, no quadro das possibilidades da autarquia. 

2. Produzir todos os materiais de comunicação e assegurar a realização do conjunto de acções, que 

abaixo se enumeram: 

a) Produção de imagem promocional, a qual será adaptada a todos os materiais 

promocionais e também materiais de apoio; 

b) Realização de uma sessão de apresentação da Quinzena Gastronómica, no Mercado 

Municipal, num dos sábados 17 ou 24 de março, entre as 10h00 e as 12h00. Esta sessão 

será dinamizada com a presença dos restaurantes participantes que apresentarão alguns 

dos seus pratos. 

c) Promover a realização de um concurso para premiar os clientes/consumidores da 

Quinzena Gastronómica, mediante um sorteio de vales, entre aqueles que preenchem as 

fichas de sugestão,  que correspondem ofertas de refeições suportadas pelo município; 

c) Proceder à divulgação do evento nos seguintes meios e suportes: 

> Notas Informativas para comunicação social local, regional, nacional e da especialidade; 

>Notas Informativas, através do serviço de envio de NEWSLETTERS on LINE; 

> Dossiê próprio para o evento no novo sítio de promoção turística do município na 

Internet - VisitSaoBrasAlportel; 

> Divulgação na Agenda “São Brás Acontece”; 

> Inserção de anúncios publicitários na imprensa regional e nacional; 
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> Colocação de muppies e cartazes em locais de maior visibilidade; 

> Colocação de outdoors no município e na região; 

> Publicação de folheto promocional a distribuir massivamente na região, especialmente 

em zonas turísticas (postos de turismo, hotelaria, etc); 

> Colocação de placas de sinalização dos restaurantes participantes; 

> Colocação de elemento identificativo de participação nos restaurantes participantes; 

> Uniformização de materiais: ementas, cartazes e outros. 

3. Produzir um dossiê de imprensa a disponibilizar aos estabelecimentos participantes. 

4. Promover a visita aos restaurantes participantes de clientes mistério, a fim de avaliar o 

desempenho e cumprimento das normas. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Em tudo o mais omisso nestas normas, decidirá a organização desta iniciativa, a cargo da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel. 

2. A participação nesta iniciativa, por parte dos restaurantes, implica a aceitação das cláusulas 

destas normas. 

São Brás de Alportel, 1 de março de 2018 


