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PRAÇA DA CONVIVIALIDADE 
PARQUE DO PALACIO DA GALERIA  

 
 RESTAURANTES E TASQUINHAS 

Normas de participação e funcionamento 
 

1.ORGANIZAÇÃO 
O Município de Tavira em colaboração com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, 
Direção Regional de Agricultura e Pesca do Algarve, Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António, Escola 
de Hotelaria e Turismo de Faro, Região de Turismo do Algarve, Direção Regional de Cultura do Algarve, Tavira Verde 
E.M., EMPET E.M., Universidade do Algarve e Associação In Loco, adiante designados por Comissão Organizadora, irão 
promover entre os dias 1 e 4 de setembro de 2016, a IV edição da Feira Mediterrânica, que decorrerá em Tavira. 
 
Nesta Feira está prevista a “Praça da Convivialidade”, situada no Parque do Palácio da Galeria, destinada à valorização 
da cozinha mediterrânica e aos aspetos conviviais que caracterizam a nossa cultura. 
 
2.PARTICIPANTES 
Poderão participar os estabelecimentos de restauração e bebidas, com alvará / licença para exercício da atividade. 
Serão admitidos até um número máximo de 4 restaurantes e 4 tasquinhas. 
O participante deverá indicar qual a modalidade em que pretende inscrever-se. 

 
3.INSCRIÇÃO 
3.1. Os interessados em participar deverão preencher a ficha de inscrição, anexar a documentação solicitada, e enviar 
por correio para Câmara Municipal de Tavira, Praça da República, 8800-951 Tavira, ou através de correio eletrónico: 
feiradm@cm-tavira.pt até ao dia 22 de agosto de 2016. 

 
3.2. O aluguer do módulo – restaurante ou tasquinha – e equipamento com certificação HACCP terá um valor de 
950,00€ + IVA e de 450,00€ + IVA, respetivamente, para os quatro dias, a pagar ao serviço fornecedor. Cada módulo 
será equipado com: 

 

Equipamentos Restaurante Tasquinha 

Área do módulo 25m2 9m2 

Pavimento revestido a linóleo X X 

1 Frente de balcão com pórtico e publicidade X X 

1 Cilindro X ___ 

1 Saboneteira/ papeleira X X 

1 Balde do lixo X X 

1 Lava mãos acionado por pé X X 

1 Lava loiça X X 

1 Campânula X           ____ 

1 Bancada em inox X ____ 

1 Frigorífico de 110 litros X ____ 

1 Arca frigorifica vertical X ____ 

1 Extintor X X 

1 Manta de fogo e sinalética X X 

 
Opcional: arca congeladora 220 litros (120€) e vitrina frigorífica (250€), ao qual acresce o valor do IVA em vigor. 
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4.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1. A “Praça da Convivialidade” decorrerá no Parque do Palácio da Galeria, na colina de Santa Maria, os restaurantes 
e tasquinhas podem funcionar durante os seguintes horários: 

 1 de setembro > 18h00-00h00 

 2 de setembro>  11h00- 00h00 

 3 de setembro >  11h00-00h00 

 4 de setembro >  11h00-00h00 
 

4.2. As ementas terão de valorizar a identidade da gastronomia mediterrânica com pratos - sopas, caldos, saladas, 
cozidos, caldeiradas - confecionados com produtos regionais da terra e do mar, tais como: peixes, moluscos e bivalves, 
mel, frutos secos, ervas aromáticas e condimentares, pão, vinhos, azeite e azeitonas, as hortícolas e saladas e frutas 
da época;  
 
4.3. Os restaurantes terão que cumprir a legislação em vigor para o exercício desta atividade, bem como: 
 4.3.1. Evitar pratos que não se encontrem inseridos no padrão alimentar da Dieta Mediterrânica; 

4.3.2. Assegurar o fornecimento de refeições à organização, no decorrer do evento, destinados a artistas e 
técnicos, nomeadamente, restaurante 35 refeições e tasquinha 15 refeições; 

 4.3.3. Ocupar apenas o espaço concedido, mantendo a frente livre, por questões de segurança; 
 4.3.4. Utilizar exclusivamente o pórtico publicitário fornecido.  
 
5.CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
Serão critérios prioritários de seleção os seguintes: 
a) Adequação das ementas à identidade e padrão alimentar da dieta mediterrânica, diversidade culinária; 
b) Utilização e valorização de produtos da época, locais e regionais; 
c) Experiência profissional dos estabelecimentos e reconhecimento na restauração; 
d) Registo de atividade - restauração e bebidas de carácter não sedentário - CAE 56107. 
 
6.DIVULGAÇÃO 
A Comissão Organizadora será responsável pela divulgação e promoção do programa geral, onde está incluída a “Praça 
da Convivialidade”. 

 
7. PROGRAMAÇÃO E ANIMAÇÃO ITINERANTE 
É da responsabilidade da Comissão Organizadora a programação e alinhamento de concertos e animação itinerante a 
acontecer no palco da “Praça da Convivialidade”/ Parque do Palácio da Galeria.  
 
8.DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os casos omissos nas presentes normas de participação e funcionamento serão resolvidos pela Comissão 
organizadora. 
 
 
Tavira, 10 de agosto de 2016 
A comissão organizadora 


