
 

 

EDITAL Nº 123/2018 

Mercado de Rua (souk) do Festival Islâmico de Mértola 

----- Rosinda Maria Freire Pimenta, Vereadora da Câmara Municipal de Mértola, em 

Regime de Permanência, no uso da competência que me é atribuída pelo Despacho de 

Delegação e Subdelegação de Competências n.º 194/2017, de 23 de outubro. ----------- 

----- Torno público que, se encontra aberto, de 12 de novembro de 2018 a 1 de março 

de 2019, ambos inclusive, concurso para candidatura à participação no mercado de rua 

(souk) do Festival Islâmico de Mértola. --------------------------------------------------------- 

----- Mais torno público que, nos termos e para o efeito do disposto no n.º 5 de art.º 1.º do 

Regulamento de Participação no Mercado de Rua (souk) do Festival Islâmico de Mértola, os 

valores das inscrições no mercado de rua do 10.º Festival Islâmico de Mértola (souk), serão 

os seguintes: -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Participantes de Mértola: ------------------------------------------------------------ 

----- Espaço para uma bancada com 2,00m x 0,80 ---- 60,00€ ------------------------------- 

----- Espaço para duas bancadas com 2,00m x 0,80 --- 100,00€ ----------------------------- 

----- Por bancada extra (a partir da 2.ª) ---------------- 40,00€ ------------------------------- 

----- Espaço para tenda própria -------------------------- 50,00€/ m2 ------------------------- 

----- Outros participantes: ----------------------------------------------------------------- 

----- Espaço para uma bancada com 2,00m x 0,80 ---- 150,00€ ------------------------------ 

----- Espaço para duas bancadas com 2,00m x 0,80 --- 300,00€ ----------------------------- 

----- Por bancada extra (a partir da 2.ª) ---------------- 100,00€ ----------------------------- 

----- Espaço para tenda própria -------------------------- 80,00€/ m2 ------------------------- 

----- Todas as Informações sobre este concurso podem ser prestadas na Divisão de Cultura, 

Desporto e Turismo da Câmara Municipal de Mértola, Rua Prof. Batista da Graça, nº 1, 7750-

329 Mértola ou através do telefone 286 610 100 (ext. 1522). -------------------------------- 

----- Para constar e produzir os efeitos legais, se publica o presente e outros de igual teor, 

aos quais vai ser dada a devida publicidade. --------------------------------------------------- 

----- Paços do Município de Mértola, 12 de novembro de 2018. ------------------------------- 

A Vereadora da Câmara Municipal, 

 

 

 

Com Competência Delegada 
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