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Do Evento… 
1 | O evento “Festival do Coelho” é uma organização do Centro Social de Agadão, tendo 

como objetivos o envolvimento da comunidade, a divulgação da produção do coelho 
serrano, a promoção de um espaço de convívio e a descoberta/redescoberta de confeções de 
especialidades.  

2 | A segunda edição, realiza-se no dia 5 de maio, na sede do Centro Social de Agadão, em 
Guistolinha - Agadão, tendo início às 20horas.  

 

Dos Participantes… 
3 | Na presente edição poderão participar Associações, Restaurantes e Particulares. 

4 | O Centro Social de Agadão disponibilizará 3 unidades de coelho serrano por participante. 

5 | Cada participante deverá confecionar a sua especialidade de coelho, que deverá estar no 
local às 19h45m.  

6 | Cada participante poderá confecionar uma especialidade de sobremesa. 

7 | A(s) especialidade(s) deverá(ão) estar devidamente identificada(s) com o nome da(s) 
confeção(eões) e do autor. 

8 | É da responsabilidade do Centro Social de Agadão, a montagem da estrutura em que cada 
participante apresentará a sua especialidade de Coelho, estando cada local identificado com a 
especialidade e a indicação da Associação, do Restaurante e/ou do Particular.  

9 | Cada participante tem direito a 1 Bilhete de Entrada disponibilizado pela organização.  

10 | A disponibilização das especialidades confecionadas, deverá ser feita por pessoas indicadas 
pela Associação, Restaurante e/ou Particular. No entanto, caso se verifique indisponibilidade 
dos mesmos, o Centro Social de Agadão assegura o serviço da especialidade por um elemento 
da organização. 

 

 Dos Visitantes… 
11 | A entrada no evento será efetivada mediante a aquisição de um Bilhete de Entrada, na 

Secretaria da Instituição, junto de elementos do Centro e/ou no dia do evento. 

12 | Após a aquisição do Bilhete de Entrada, as pessoas terão acesso a todas as especialidades de 
coelho, bebidas (água, vinho ou sumo) e sobremesas. 

 

Durante o Evento… 
13 | Haverá animação permanente no espaço destinado ao evento, sob a responsabilidade do 

Centro Social de Agadão. 

14 | A todos os participantes será entregue uma lembrança de participação. 

15 | Cerca das 22horas, cada entidade participante dever-se-á fazer representar no momento da 
entrega das lembranças de participação. 


