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Outono à Mesa 

Quinzena Gastronómica 

 

CAPITULO I 

Normas de Participação 

I. Organização 
 

 A Quinzena Gastronómica “Outono à 
Mesa" é organizada pelo Município de 
Alvito. 
 
II – Objetivos: 
 
a) Sensibilizar a restauração para a 

importância da qualidade 
gastronómica associada aos produtos 
locais; 

b) Incentivar a inovação; 
c) Motivar a criatividade;  
d) Criar o “costume” dos frutos d’outono 

na ementa da restauração local; 
e) Contribuir para a dinamização da 

restauração local. 
 

III – Destinatários:  
 
Estabelecimentos de restauração do 
concelho de Alvito. 
 
IV – Data: 
 
A Quinzena Gastronómica "Outono à 
Mesa" inicia-se a 19 de outubro e termina 
a 1 de novembro. 
 
V – Local de funcionamento e horários: 
 
Nos Restaurantes aderentes, com os 
respetivos horários de funcionamento. 
 
 
 
 

V I – Inscrição: 
 
a) A inscrição dos estabelecimentos 
participantes na Quinzena Gastronómica 
formaliza-se pelo preenchimento da ficha 
de inscrição. 

b) A ficha de inscrição está disponível em 
wwww.cm-alvito.pt ou no Posto de 
Turismo, Rua dos Lobos, nº 13, 7920-022 
Alvito/ turismo@cm-alvito.pt e depois de 
preenchida deverá ser entregue no 
mesmo local. 

c) A inscrição é gratuita; 
d) As inscrições decorrem até às 16h30 do 

dia 12 de outubro.  
 
 
V II – Deveres dos estabelecimentos: 
 
a) Todos os estabelecimentos que se 

inscrevem têm o dever de apresentar 
pelo menos duas iguarias (entrada, 
sobremesa ou prato principal) que 
incluam, pelo menos, um dos frutos/ 
produtos do outono, nomeadamente:     
amêndoas, nozes, figos, marmelos, 
romãs, pinhões, avelãs, castanhas, 
batata doce, dióspiros, abóboras e 
mogango. 

b) Os estabelecimentos devem ainda ter 
pelo menos uma das iguarias 
disponíveis no decurso da quinzena 
gastronómica (19 de outubro a 1 de 
novembro), particularmente durante o 
fim-de-semana. 

 
VIII–Deveres da Organização: 
 
a) Promover a Quinzena através de 

cartazes, flyers, agenda cultural,  site, e 
notas de imprensa. 

b) Fornecer a todos os restaurantes 
aderentes um Certificado de 
Participação. 

c) Fornecer logotipo aos restaurantes 
aderentes à  quinzena gastronómica 
“Outono à mesa”; 
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CAPITULO II 

SORTEIO OUTONO À MESA 

IX - Objeto: 
 

 A presente iniciativa visa distinguir/ 
premiar os clientes dos restaurantes locais 
que aderem à Quinzena Gastronómica 
Outono à Mesa. 
 
X - Como Participar:  

 
a) Podem participar todos os clientes dos 

restaurantes aderentes à iniciativa. 
b) A participação no sorteio é gratuita e, 

formaliza-se através do talão da 
refeição que, deve ser entregue ao 
responsável/ dono do restaurante. 
No verso do talão o cliente deve 
informar nome e contacto. 
 
XI - Sorteio:  

 
a) Os talões são recolhidos pelo Serviço 

de Turismo no 1º dia útil após o 
término da quinzena gastronómica. 

b) Entre os talões são sorteados 6 vales 
de oferta de uma refeição, sendo cada 
um deles de uma refeição para 2 
pessoas. 

c) Os vales referidos na alínea b) 
distribuem-se da seguinte forma: 3 
vales pelos clientes dos restaurantes 
aderentes de Vila Nova da Baronia e 3 
vales pelos clientes dos restaurantes 
aderentes de Alvito. 

d) O sorteio referido na alínea b) do 
presente número é presidido por três 
elementos a nomear pelo Presidente 
da Câmara. 
 
XII - Vencedores:  

 
a) Os vencedores recebem um vale com 

uma refeição para duas pessoas no 
valor máximo de 40€; 

b) Cada vale sorteado, é descontado no 
restaurante que consta do talão 
referido na alínea a) do número II. 

c) No caso da refeição consumida 
ultrapassar o valor mencionado, o 
mesmo será da inteira 
responsabilidade do consumidor. 

 
 
XIII - Notas Finais:  
 
 
a) O vale é válido até 31 de março de 

2021; 
b)  O Restaurante deve emitir a fatura à 

Câmara Municipal de Alvito, apenas 
depois de receber a requisição 
respetiva. 

c) Eventuais esclarecimentos devem ser 
solicitados no serviço de Turismo do 
Município.  

d) A participação nesta iniciativa, por 
parte dos restaurantes, implica a 
aceitação destas normas. 

e) Cabe ao Presidente da Câmara 
Municipal resolver quaisquer falhas e 
omissões das presentes normas.  
 

 


