
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO MERCADO – NOITES D’ENCANTO 2018 
Cacela Velha 

(comerciantes e restauração) 
 

 
A elaboração do presente documento tem como objetivo criar regras para a recriação história de um 
mercado do al-Andalus, bem como o estabelecimento de regras claras de participação por parte de 
artesãos, comerciantes e restauração. 
 
1. Objeto da Consulta 
É objeto da presente consulta a atribuição de espaços para exploração nas Noites d’Encanto 2018. 
 
2. Objetivos 
2.1 Objetivo Geral 
Recriação das artes e ofícios e atividades características de um mercado do al-Andalus. 
2.2 Objetivos Específicos 
Função pedagógica/lúdica 
Recriação histórica do comércio e das artes e ofícios tradicionais de um mercado do al-Andalus. 
 
3. Local 
Núcleo histórico de Cacela Velha (interior da vila). 
 
4. Período e horário 
4.1 Período de Funcionamento 
Os espaços têm de estar abertos ao público, e a funcionar em pleno, nos dias 13, 14 e 15 de Julho de 
2018. 
4.2 Horário de Funcionamento 
A exploração destes espaços funciona diariamente das 18h00 às 24h00. 
 
5. Entidade Responsável pela Consulta 
5.1. Centro Investigação e Informação do Património de Cacela / Câmara Municipal de Vila Real de 
Santo António. 
5.2. A organização reserva-se o direito de recusar as candidaturas que não se ajustem aos objetivos 
do evento, ou que por qualquer motivo sejam considerados prejudiciais ou inconvenientes ao 
evento. 
 
6. Participantes/Categorias 
6.1 A presente consulta destina-se a comerciantes (artesanato) e empresas de restauração que 
promovam a venda e/ou demonstração de produtos característicos do al-Andalus. 
6.2 Para o efeito do presente programa de consulta, são considerados: 
 



 

6.2.1 COMERCIANTES: todas as entidades singulares ou colectivas que promovam a venda de 
produtos/materiais enquadrados na época de al-Andalus e que possam ou não ser produzidos pelos 
próprios;  
 
6.2.2 RESTAURAÇÃO: todas as entidades singulares ou coletivas que promovam a venda de comidas 
e bebidas e que estejam devidamente licenciadas pra o efeito. 
 
7. Valor de Participação 
7.1 Os participantes serão distribuídos pelas diversas áreas do recinto das Noites d’Encanto em 
Cacela Velha.  
 
7.2 COMERCIANTES - Os candidatos selecionados como comerciantes pagarão os seguintes valores 
por metro quadrado durante os 3 dias do evento: 4 € cada metro quadrado por cada dia, ou seja, 16 
€ cada metro quadrado os 3 dias do evento. 
 
7.3 RESTAURAÇÃO - Os candidatos selecionados da área de restauração pagarão os seguintes 
valores: 50 € cada metro quadrado os 3 dias do evento. 
 
7.4 O pagamento por todos os selecionados deverá ser realizado na totalidade antes da 
montagem. 
  
8. Inscrições 
8.1 As inscrições estarão abertas a partir do dia 14 de Maio até 30 de Maio de 2018. 
8.2 As fichas de inscrição podem ser descarregadas do sítio: https://noitesdencanto.wordpress.com/ 
Devem ser dirigidas por email para: 
Centro Investigação e Informação do Património de Cacela/ Câmara Municipal de Vila Real Santo 
António 
Tel: 281 952 600        
e-mail: ciipcacela@gmail.com 
8.3. As propostas apresentadas serão selecionadas de acordo pelos critérios definidos pela 
Organização até dia 7 de Junho. 
 
9. Critérios de Localização 
9.1 A distribuição dos espaços a explorar pelos candidatos será feita, pela Organização, quinze dias 
antes do início do evento. 
 
10. Deveres dos Participantes 
10.1 Constituem deveres e obrigações dos participantes: 
a) Durante o período de realização das Noites d’Encanto 2018 os participantes só podem vender ou 
produzir exclusivamente os materiais e os produtos que forem aprovados pela organização; 
b) Os participantes têm que decorar os seus espaços que devem obedecer às seguintes orientações: 
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. Os motivos e materiais utilizados na decoração ambiente devem recriar o ambiente de um 
mercado do al-Andalus; 
. Os vendedores têm de estar obrigatoriamente trajados nas tendas. Os trajes são da 
responsabilidade dos participantes sob orientação da Organização. 

c) O espaço a utilizar pelos artesãos fora do limite da tenda deve ser previamente solicitado à 
organização que pode ou não autorizar a referida utilização; 
d) Cada participante é responsável pelos seus bens e pela limpeza e segurança interna dos espaços; 
d) Os participantes ficam obrigados a manter os espaços abertos ao público no horário de 
funcionamento da Feira, presente no ponto 4 deste programa de consulta; 
f) Na impossibilidade de cumprir o horário estabelecido, os participantes devem solicitá-lo por escrito 
à Organização, requerendo o horário que pretendem praticar; 
g) O incumprimento do horário estabelecido, assim como o encerramento por motivo injustificado, 
dão lugar à perda do lugar na próxima Feira; 
h) As tendas devem estar devidamente montadas e equipadas até às 15 horas do dia 13 de julho, 
podendo ser efetuada a montagem a partir das 15 horas, do dia 12 de julho; 
i) É obrigatória a utilização de rede mosquiteira ou tule para cobrir os bens alimentares; 
j) Os participantes não podem publicitar no interior ou no exterior das tendas qualquer marca ou 
produto; 
k) Os participantes devem sujeitar-se a ações de fiscalização e avaliação por parte da entidade 
organizadora, inclusive em espaços reservados; 
l) A equipa de fiscalização e avaliação reserva-se o direito de confiscar os materiais e produtos que 
não tenham sido aprovados pelo júri da presente consulta e, consequentemente, não se ajustem aos 
objetivos do evento. Todos os produtos confiscados serão devolvidos, pela mesma equipa no último 
dia do evento; 
m) É da responsabilidade dos participantes, zelar pelos seus produtos e pela sua tenda, em caso de 
condições climatéricas adversas, ou qualquer outra intempérie; 
n) Os participantes devem precaver-se de proteções para as suas tendas de modo a prevenir 
eventuais condições climatéricas adversas (ex. oleados ou outros). A sua utilização deve ser limitada 
em casos de evidente necessidade e devem ser retirados imediatamente após comunicação da 
organização; 
o) Todos os participantes nas Noites d’Encanto, que no decorrer do evento sejam causadores de 
distúrbios no espaço público, serão automaticamente expulsos; 
p) A todos os participantes mercado é expressamente proibido ultrapassarem os limites de potência 
elétrica designada pela organização. 

 


