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Nota prévia  

O presente relatório tem como objectivo dar a conhecer e analisar, de forma resumida, as principais áreas de 

actuação envolvidas no planeamento e realização da XI Feira Medieval de Silves – adiante designada de XI FMS. 

Neste sentido, serão abordadas as seguintes áreas: 

 

1. A Comissão Organizadora 

2. Contextualização histórica 

3. Moeda Oficial 

4. Câmbio Real 

5. Patrocinadores 

6. Expositores 

7. Secretariado 

8. Louceiro 

9. Alimentação 

10. Roupeiros 

11. Divulgação e produção gráfica de material 

12. Animação 

13. Torneio e Parque Infantil 

14. Despesa 

15. Receita 

16. Conclusão 

 

Naturalmente que a Feira Medieval de Silves – adiante designada abreviadamente por FMS – é, nos dias de hoje, 

um evento sem par na oferta cultural do Concelho de Silves. O presente relatório não pretende apresentar toda a 

densidade do evento, não se optando por isso a descrição de cada área. O principal propósito é garantir, de uma 

forma sucinta, transparente e sustentada em dados rigorosos, a apresentação dos principais indicadores de 

resultado e desempenho da XI FMS. 
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1. A Comissão Organizadora 

Este grupo de trabalho foi presidido pela Vereadora Maria Luísa Luis e contou com a presença de 8 

funcionários aos quais foram atribuídas áreas específicas de responsabilidade. Sendo um evento da 

responsabilidade do Sector de Turismo, e após convite do executivo permanente a esta unidade orgânica para 

voltar a organizar a FMS, foi apresentada uma proposta de constituição de uma Comissão Organizadora para a XI 

FMS – adiante designada abreviadamente por CO XI FMS. Aceite a proposta, a primeira reunião da CO foi realizada 

no dia 27 de Fevereiro, nas instalações do Sector de Turismo, sendo propostas áreas de responsabilidade a cada 

elemento. Todos os técnicos que integraram o grupo aceitaram e assumiram os compromissos inerentes ao cargo. 

Foi definido um plano de reuniões, de periodicidade semanal até meados de Abril, onde se debateram todos 

os assuntos relacionados com o planeamento e organização da XI FMS. As reuniões regulares e a tomada de 

decisões partilhadas fortaleceram o grupo que se mostrou competente e coeso. 

 

2. Contextualização histórica  

Os factos históricos apresentados nos dez dias da XI FMS foram recolhidos do rol de acontecimentos nacionais 

que a cidade de Silves foi protagonista enquanto centro governador de um vasto território administrado pelos 

muçulmanos e depois como capital do reino do Algarve. 

O período temporal escolhido, é compreendido entre os anos 1198 e 1253, um pouco mais de meio século. A 

quantidade de acontecimentos obrigou a uma selecção dos mais significativos. 

 

3. Moeda Oficial  

Os elementos escolhidos para a decoração da moeda da XI FMS foram inspirados na iconografia presente 

nalgumas peças arqueológicas provenientes da área urbana de Silves. O elemento escolhido pela CO foi a ilustração 

de uma Águia, inspirado na iconografia de um fragmento de Placa Ornamental Insculturada de marfim, proveniente 

do Castelo de Silves, datado do século X. 

 

4. Câmbio Real  

Para a exploração do serviço de câmbio real foi enviado um convite a todas as associações e colectividades do 

concelho. O Silves Futebol Clube apresentou a única proposta, de acordo com os critérios de avaliação previamente 

definidos, tendo sido a entidade responsável pelo serviço durante a XI FMS. 

A consistente, metódica e adequação planificação do processo permitiu aumentar o volume de moeda oficial 

em circulação o que contribui para a satisfação dos visitantes e para a promoção da fidelidade da FMS. 

 

5. Patrocinadores  

Ao longo de várias edições a FMS obteve níveis de crescimento que foram gradualmente superando as 

expectativas de importância e notoriedade do evento no contexto das recriações históricas a nível nacional. Em 

sentido inverso, os problemas de ordem económica do país, com natural reflexo nas autarquias locais, aos quais o 

Município de Silves não foi excepção, condicionaram o investimento público progressivamente mais reduzido em 

áreas como a cultura em geral e os grandes eventos de referência em particular. 

Tendo presente a importância que a FMS tem para a economia local, a organização do evento começou a 

desenvolver esforços cada vez mais significativos no sentido de propiciar um equilíbrio financeiro entre despesa e 

receita, de forma a garantir a sua sustentabilidade e até a sua continuidade. Deste modo, uma das grandes 

preocupações da CO da XI FMS, foi desde início, cimentar e reforçar as relações já existentes com as empresas da 

região, garantindo um orçamento global que pudesse aumentar a qualidade do evento. Antes do início da 

angariação de expositores foram definidos princípios de abordagem por parte da CO da XI FMS. Desta forma ficou 

determinado que, todos que foram parceiros nas edições anteriores seriam consultados de forma a aferir o 

interesse em manterem ou reforçarem a colaboração para a edição de 2014 da FMS. Outro dos princípios 

determinados assentou na exclusividade dentro do mesmo sector económico dos parceiros da XI FMS. 
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6. Expositores  

O prazo de candidaturas decorreu de 07 a 23 de Maio, sendo a decisão da Organização comunicada, por via 

electrónica, a partir do dia 16 de Junho.  

Nesta edição a submissão das propostas foi realizada através de uma plataforma online, sendo todo o 

processo tratado electronicamente. Os procedimentos para a abertura das candidaturas iniciaram-se com a criação 

do Dossier de Expositor, documento que sintetiza todas as informações necessárias à participação dos expositores 

no evento. Neste documento consta desde logo o mapa das praças de alimentação, onde se encontram definidas a 

tipologia, localização e área mínima de cada espaço. Mediante este mapa definitivo, os candidatos seleccionam os 

espaços do seu interesse por ordem de preferência.  

 

Tabela 1 

Nº de Expositores 

 2013 2014 

Nº expositores nas praças de alimentação 51 491 

Nº expositores com cauções accionadas 6 9 

Nº Total de expositores 177 1812 

A tabela 1 apresenta o número de expositores participantes na XI FMS. Conforme é possível verificar, 

comparativamente com a edição de 2013, verificou-se um aumento de 4 expositores no número de total de 

expositores inscritos, confirmados após boa cobrança da taxa de ocupação da via pública. Em todo caso, dos 181 

expositores devidamente inscritos registaram-se 5 desistências, umas mesmo antes do evento se iniciar outras ao 

longo do evento. 

 

7. Secretariado 

O Secretariado assume-se como o centro nevrálgico do evento, centralizando informação sobre todas as suas 

vertentes. É também no Secretariado que se encontra toda a documentação a disponibilizar aos expositores, 

colaboradores, comunidade local, visitantes e entidades fiscalizadores. A sua importância é evidente. 

No período que antecedeu o início da XI FMS, e funcionando nas instalações do Sector de Turismo, iniciou o 

serviço de apoio à comunidade local disponibilizando documentação referente ao evento e à gestão do perímetro 

durante a sua realização. Nas vésperas do evento o seu funcionamento passou para o Torreão das Portas Cidade, 

face ao seu posicionamento central o que garante a fácil identificação no perímetro. 

 

8. Louceiro 

Entre os dias 8 e 22 de Julho 2014 (11 dias), executaram-se tarefas de lavagem, inventariação e embalagem de 

todas as peças depositadas no Louceiro. Concluída esta tarefa, a loiça foi transportada para o edifício onde 

funcionou o Louceiro, sito na Rua da Sé, nº 6. 

O Louceiro abriu no dia 07 de Agosto, entre as 10h00 e as 19h00, estando aberto no primeiro dia do evento (8 

de agosto), entre as 10h00 e a 01h00. No decurso do evento, o horário praticado foi das 16h00 à 01h00. Nos dias 

18 (entre as 09h00 e as 20h00) e 19 de agosto (entre as 09h00 e as 18h00) procedeu-se à recepção das devoluções 

de loiça e acerto de contas com as tabernas participantes. Todo o stock recolhido encontra-se devidamente 

acondicionado, aguardando o seu transporte para instalações da Autarquia. 

Os preços unitários de cada peça de louça de barro, praticados na XI FMS, são apresentados de seguida na 

tabela 2. 

                                                           
1 Duas desistências, após prazo legal 

2 Foi contabilizado o valor referente a 176 expositores presentes e 5 desistentes que liquidaram o valor de participação 
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Tabela 2 

Preços da loiça, por unidade 

 

 

 

 

 

 

 

A rectificação para estes valores, reduzindo o custo para o expositor no caso dos pratos, malgas e copos, visou 

integrar todo o esforço dos expositores na promoção da circulação da loiça da XI FMS, condição muito importante 

para garantir que o investimento realizado pelo Município de Silves na aquisição de loiça tem continuidade através 

da sua utilização. Desta forma foi prevista uma margem de € 0,30 (trinta cêntimos) por peça (para os pratos, 

malgas e copos), fixando-se o preço da caução ao público em € 1,50 (Um euro e cinquenta cêntimos). 

 

9. Alimentação 

 O serviço de refeições efectuado no âmbito da XI FMS abrangeu colaboradores, artistas, convidados e 

visitantes (Experiência Medieval). 

 Durante o evento as refeições foram todas confeccionadas na cozinha da Escola EB 2,3 de Silves, tendo o 

serviço sido distribuído da seguinte forma: 

a) Escola EB 2,3 Silves: Almoço (exclusivo para os artistas); 

b) Cantina Municipal: Jantar (exclusivo para os artistas); 

c) Taberna: Jantar (Colaboradores, Convidados e Visitantes-Experiência). 

 Foram ainda reunidos os produtos alimentares excedentes para posterior distribuição pelo Sector de Acção 

Social. 

 

Tabela 3 

Nº de refeições servidas 

Refeições servidas  Total  

Almoço  476  

Ja
n

ta
r 

Cant ina  1189  

Taberna  884  

Convidados  99  

Experiência  13  

Total 2661 

A tabela 3 apresenta as refeições servidas, no âmbito da realização da XI FMS, ao longo de 12 dias. Nesta 

edição foi determinado pela CO XI FMS, logo nas negociações com os grupos de animação que não iria ser 

assegurado o pequeno-almoço, excepto nos casos em que a unidade de alojamento provesse logo esse serviço na 

diária. 

 

10. Roupeiros  

Como enquadramento convém referir que a lavagem dos trajes utilizados na edição anterior apenas foi 

efectuada em Julho de 2014. Para fazer face a esta situação o Município de Silves contactou, via ofício, 24 

associações locais, solicitando a sua colaboração, na proporção e capacidade indicada por cada entidade. Foram 

definidas duas fases de realização, pré-evento e pós-evento de forma a evitar a displicência verificada no ano 

anterior. Com esta medida evitou-se a adjudicação do serviço de lavagem a uma lavandaria, economizando uma 

verba avultada. Por lado, apenas o empenho das associações, colectividades e instituições particulares de 

solidariedade social permitiu contar com trajes disponíveis para a XI FMS, bem como já para a próxima edição. 

Prato € 1,20 

Malga € 1,20 

Copo € 1,20 

Telha € 4,00 

Pack 100 colheres € 4,00 

Pack 100 garfos € 2,50 
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No seguimento deste contacto a lavagem dos trajes foi assegurada pelas seguintes associações: 

Pré-evento: 

 Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines; 

 Clube de Futebol Armacenenses; 

 Silves Futebol Clube; 

 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines. 

 

Pós-evento:  

 Silves Futebol Clube; 

 União Desportiva Messinense; 

 Associação Humanitária de São Marcos da Serra; 

 Centro Cultural João de Deus. 

 

Tabela 4 

Nº de trajes alugados 

 Nº Trajes alugados 

Roupeiro 1 1537 

Roupeiro 2 864 

Total 2401 

A tabela 4 apresenta o número total de trajes alugados durante a XI FMS. Considerando que existiram cerca de 

700 trajes disponíveis para a XI FMS, e nem todos foram disponibilizados para aluguer, o desempenho dos 

Roupeiros revelou-se positivo. Em todo caso é muito importante que seja uma prioridade o investimento em novos 

trajes para as próximas edições da FMS. 

 

11. Divulgação e produção gráfica de material  

O Gabinete de Informação e Relações Públicas (GIRP) teve a seu cargo a criação da imagem da XI FMS e de 

suportes promocionais da mesma, bem como a sua divulgação nos canais comunicacionais usados pela Autarquia. 

Este gabinete acompanhou, com a CO, a elaboração do Plano de Meios do evento. Efectuou, ainda, a criação do 

Press Kit da FMS, bem como de todas as Notas de Imprensa e e-News enviadas aos órgãos de comunicação social e 

para as listagens de contactos de e-mail da autarquia. Fez o acompanhamento e reportagem fotográfica das 

montagens e a permanente actualização dos suportes de comunicação digitais da CMS (antes, durante e depois da 

feira).  

 

12. Animação 

A animação é uma área determinante para o sucesso da FMS. A maioria das actividades que estão associadas à 

organização do evento possuem a sua importância mas a animação é aquela que, pelo impacto que tem junto dos 

visitantes e pelo peso que representa na estrutura financeira, é sem dúvida a que merece uma melhor atenção e a 

que normalmente pode garantir o regresso dos visitantes na edição seguinte. A animação poderá subdividir-se em 

5 quadrantes: 

 Grupos de música 

 Grupos de Dança 

 Grupos de Animação de Rua 

 Espectáculo do Castelo 

 Torneios Medievais de Armas a Cavalo 
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Foi realizado um exaustivo trabalho de consulta de grupos e respectivos orçamentos, seguindo-se a selecção 

dos grupos que pretendíamos ter no evento e negociação de orçamentos. Por último, e via Divisão Financeira, 

foram realizadas as adjudicações aos seguintes grupos apresentados por tipologia na tabela 5: 

 

Tabela 5 

Lista de grupos de animação participantes 

Cornalusa Música cristã 

Percutunes Música cristã 

Al Medievo Música cristã 

Sons da Suévia Música cristã 

Alcaravan Música árabe 

Eduardo Ramos Música árabe 

Mozarabes Música árabe 

Al-Folk Música árabe 

Dáprapular Dança cristã 

Denise Carvalho – Escola de Dança Oriental Dança árabe 

Emad Selim Dança árabe 

Saffron Fire Dança árabe 

Anymamundy  Animação de rua 

Saltimbanco Charneca  Animação de rua 

Milicia Al-Mu´thamid Grupo de combate 

Archeryfun – Arco e flecha Animação parque infantil 

Companhia de Teatro Viv´arte Animação de rua 

 

“Zaghareet –  Fogo e Movimento”  

A realização do espectáculo “Zaghareet” implicou diferentes tarefas de planeamento na definição da animação 

pretendida e acertada para o Castelo de Silves, mediante o orçamento disponível. 

Relativo à programação, e após negociação, salientamos que os valores previstos em orçamento para a 

contratação de artistas apenas nos permitiam assegurar 4 cuspidores de fogo e 5 dançarinas. Todavia, no sentido 

de realizar alguns apontamentos entre fogo e dança, questionámos os directores das entidades artísticas – 

Associação Artística Satori e Escola de Dança Oriental – da possibilidade de concretização do solicitado, ao que 

acederam prontamente. O resultado foi a concepção de um espectáculo conjunto em conformidade com as 

idiossincrasias da XI FMS, assente em valores como o mérito, o elevado envolvimento e empenho de ambas as 

entidades artísticas, tendo ido para lá dos serviços contratados. 

Consideramos que a animação da XI FMS foi uma das melhores de sempre ao nível da diversidade e qualidade 

dos espectáculos apresentados, contando no seu todo com cerca de 600 espectáculos ao longo dos 10 dias do 

evento. 

 

13. Torneio e Parque Infantil  

 

Parque Infantil 

Este serviço ocupou a área em torno do quiosque junto à Biblioteca Municipal. A própria estrutura do 

quiosque serviu para apoio logístico de todo o parque infantil. 

O espaço dos brinquedos era um local aberto com entrada e saída constante de crianças e adultos que as 

acompanhavam. O acesso aos brinquedos era supervisionado por uma ou duas funcionárias, ou voluntários, que 

fizeram durante os primeiros dias um levantamento estatístico das crianças que usufruíram do espaço. Os dados 

apurados revelaram os seguintes valores de utilização: 
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Tabela 6 

Perfil dos visitantes 

Elementos analisados Respostas/Items Percentagem 

Nº total de participantes  672 --- 

Sexo masculino  360 --- 

Sexo Feminino 312 --- 

Escalão etário 

7 aos 10 anos 42% 

3 - 6 anos 31% 

11 - 14 anos 27% 

Nacionalidade 

Portugal  67% 

França  10% 

Reino Unido  8% 

Concelho 

Silves  32% 

Lisboa  25% 

Albufeira  7% 

NOTA: Os valores dos dias 14, 15, 16 e 17 foram calculados por estimativa. 

 

Torneio Medieval 

O espectáculo apresentava combates a cavalo e apeados, com espadas e lanças, torneio de destreza de 

manejamento de armas, justas de lanças e espadas, fogo, palhaços e animadores de público. 

As bancadas instaladas para esta edição conseguiam acolher 831 espectadores sentados. Por motivos de 

segurança e prevenção foram inicialmente apenas disponibilizados 720 lugares para venda, tendo essa lotação 

rectificada para 750 lugares disponíveis a partir do 2.º dia e até ao 8.º. No 9.º e 10.º dia da XI FMS foram 

disponibilizados para venda ao público 800 ingressos. A tentativa de regular o acesso gratuito de crianças a este 

espectáculo, desde que estas se sentem no colo dos seus acompanhantes adultos, prejudica a gestão do número de 

lugares disponíveis uma vez que em alguns casos as crianças acabem por ocupar um lugar sentado. Esta situação 

tem necessariamente de ser alvo de uma medida de correcção. 

Na tabela 7 é apresentado o número total de entradas pagas, por sessão diária, do torneio de armas a cavalo. 

O principal indicador que se retira é o forte crescimento registado pela sessão nocturna do torneio, que apresenta 

indicadores muito próximos dos registados no torneio das 20h00, historicamente com significativamente mais 

espectadores que o torneio nocturno. 

Tabela 7 

Nº ingressos pagos no Torneio Medieval 

 Total Média 

Sessão 20:00 H 7396 740 

Sessão 22:30 H 6633 663 

Total 14029 1403 
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14. Despesa 

Para a organização da XI FMS foi reunido um orçamento global de € 270.220,00 (Duzentos e setenta mil 

duzentos e vinte euros). A utilização deste valor foi pautada pelo rigor imposto pela Comissão Organizadora e que 

se pode ver espelhado no valor restante. O orçamento foi composto pelas seguintes verbas: 

 

Tabela 8 

Orçamento XI FMS 

Verba Entidade Observações 

€ 68,500.00 Câmara Municipal de Silves BENS 

€ 185,000.00 Câmara Municipal de Silves SERVIÇOS 

€ 16.720,00 

Continente  

Superbock  

Zoomarine  

Cepsa 

Amendoeira Golf Resort 

PATROCÍNIOS 

270,220.00 € TOTAL  

Através da análise da tabela 8, onde é apresentado o orçamento geral disponível para a organização da XI 

FMS, é possível concluir que 93,81% proveio do erário público, disponibilizado através do Orçamento da Câmara 

Municipal de Silves. Os restantes 6,19% foram provenientes dos patrocinadores do evento. 

 

Gráfico 1 

Despesa da XI FMS por área 

 
Após a análise do gráfico 1, é claro que a animação absorve a maior fatia de despesa na XI FMS. Considerando 

que representa uma parte muito significante do orçamento geral do evento, deve-se procurar canalizar mais verbas 

para a formação de agentes locais/regionais e, se possível, reduzir o valor total disponibilizado. 

Após a despesa com a animação segue-se, em peso no orçamento, as despesas com a segurança e com a 

comunicação. No caso da primeira consideramos que a despesa assumida, que inclui empresa de segurança 

privada, honorários da Guarda Nacional Republicana, Cruz Vermelha e seguros, entre outros é de extrema 

importância para o sucesso do evento. 

Relativamente à comunicação a verba gasta representa não só a divulgação mas também os custos com a 

produção de todo o material gráfico. Consideramos que a verba despendida resultou num eficaz plano de 
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divulgação do evento bem como na produção de material de divulgação adequado e em quantidades ajustadas aos 

antecedentes que se conheciam. 

Nas aquisições diversas destaca-se como principais despesas3, a aquisição de palha, a aquisição de material de 

electricidade, a contratualização do fornecimento de energia eléctrica, a aquisição de bilhetes, o aluguer de um 

sistema de emissão de bilhetes e a aquisição de diversos materiais de pintura. 

 

Gráfico 2 

Peso da despesa, por área, no orçamento 

 
O gráfico 2 permite interpretar o peso de cada componente da despesa. Claramente demarcada das restantes, 

é o peso da despesa com a animação, que representa 44,39% do valor total aplicado na XI FMS.  

As aquisições diversas representam cerca de 10% da despesa. Com o alojamento dos agentes envolvidos na 

animação e na cenografia do evento são aplicados 7,79% do orçamento total. Para a aquisição de loiça é afectado 

5,46%, neste caso é aplicado um valor que representa acima de tudo um investimento. A alimentação do staff, 

animação e outros agentes inerentes à organização da XI FMS representa 4,85% do total da despesa. 

A segurança do evento é encarada com muita seriedade pelos elementos da organização do evento. A despesa 

com segurança privada, equipas de socorro e policiamento representa 14,56% do total do orçamento do evento. 

Ainda com significativa representatividade surge a despesa com a comunicação, divulgação e produção de 

todo o material gráfico, representando 12,88% orçamento total. 

O fundo de maneio para bens representou 0,47% da despesa, tendo este valor uma representação minoritária 

mas de extrema importância uma vez que é esta a verba que possibilita a resposta face a imprevistos que são 

inerentes à organização de um evento desta dimensão. 

Finalmente, não se verificou investimento na moeda oficial da XI FMS. No âmbito do envolvimento das 

associações do concelho, este serviço foi gerido pelo Silves Futebol Clube que apresentou relatório próprio de 

análise do funcionamento do serviço de Câmbio Real. 

 

Tabela 9 

Resumo da despesa, por área 

DESPESAS Alimentação Alojamento Animação Comunicação Louça Segurança Diversos  Fundo Maneio  TOTAL 

Previsto 14,500.00 € 20,500.00 € 117,000.00 € 34,000.00 € 14,500.00 € 40,000.00 € 27,220.00 € 2,500.00 € 270,220.00 € 

Gasto 12,583.98 € 20,218.01 € 115,236.50 € 33,448.90 € 14,176.90 € 37,788.77 € 24,929.46 € 1,214.51 € 259,634.13 € 

Remanescente 1,916.02 € 281.99 € 1,763.50 € 551.10 € 323.10 € 2,211.23 € 2,290.54 € 1,285.49 € 10,585.87 € 

                                                           
3
 Despesas superiores a € 2.000,00 (Dois mil euros) 

file:///C:/Users/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/7C81EC98.xlsx%23Alimentação!A1
file:///C:/Users/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/7C81EC98.xlsx%23Alojamento!A1
file:///C:/Users/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/7C81EC98.xlsx%23Animação!A1
file:///C:/Users/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/7C81EC98.xlsx%23Comunicação!A1
file:///C:/Users/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/7C81EC98.xlsx%23Louça!A1
file:///C:/Users/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/7C81EC98.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/7C81EC98.xlsx%23'Fundo%20Maneio'!A1


 
10 

15. Receita 

A XI FMS gerou uma receita global de € 359.219,13 (Trezentos e cinquenta e nove mil duzentos e dezanove 

euros e treze cêntimos), superando claramente a despesa, conforme verificado no gráfico 3. Em seguida iremos 

analisar todos os indicadores que resultaram no apuramento do valor total da receita. 

 

Gráfico 3 

Comparação entre Receita e despesa 

 
Através da análise do gráfico 3 é possível verificar que a receito gerada pelo evento é superior à despesa 

apurada. As receitas superaram em € 99.622,10 (Noventa e nove mil seiscentos e vinte e dois euros e dez cêntimos) 

as despesas, representando esta diferença positiva um aumento quando comparada com o mesmo exercício 

referente à edição de 2013. 

 

Gráfico 4 

Representação da proveniência da receita 

 
Existem três fontes de receitas que se destacam claramente. A receita proveniente da venda de ingressos para 

o perímetro constitui-se como a mais importante, correspondendo a mais de metade do valor total do orçamento. 

Impulsionada pelo aumento do número de acessos pagos ao perímetro, esta receita representou um novo máximo 

desde que existe entrada paga no evento. 
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Também com bastante peso, tem a receita proveniente da taxa de ocupação e do aluguer de estruturas aos 

expositores, que este ano representou novamente um máximo. Com a angariação de um maior número de 

expositores, este indicador representa uma receita maior. 

Representando uma receita também bastante significativa destaca-se aquela que é proveniente dos ingressos 

do Torneio. Esta fonte de receita conheceu um significante crescimento, sobretudo na receita proveniente do 

segundo torneio diário. 

Relativamente à receita proveniente da venda de ingressos para o espectáculo diário no Castelo de Silves, 

verificou-se um significativo crescimento no seu total. O conjunto de serviços que foi apresentado no Castelo de 

Silves garantiu a presença de uma oferta permanente ao visitante. Destacamos que a receita reverteu na totalidade 

para a Câmara Municipal de Silves, ao contrário do que sucedeu na X FMS. 

Com menor expressão surgem as restantes fontes de receita embora, em praticamente todas elas se considere 

que a receita geral cumpriu as expectativas. O Louceiro, com uma receita na ordem dos € 16.401,40 (Dezasseis mil 

quatrocentos e um euros e quarenta cêntimos), apresentou um positivo desempenho. Ao longo do evento foi 

necessário reforçar o número de copos disponíveis. Existia já uma previsão desta aquisição na planificação 

financeira do evento pelo que daí não resultou em nenhum desvio ao orçamento. O investimento no reforço do 

número de copos permitiu um maior encaixe na receita bem como maior capacidade de resposta aos pedidos dos 

estabelecimentos de restauração. 

Identifica-se ainda a receita proveniente do aluguer de trajes nos Roupeiros Reais, que conheceu um aumento 

quando comparada com a receita gerada na edição de 2013. Ao preparar o evento a CO XI FMS deparou-se com um 

enquadramento adverso à montagem da Mesquita e à afectação de recursos humanos ao evento. Ponderando 

estes dois factores, entre outros, foi opção disponibilizar aos visitantes apenas dois Roupeiros, menos um do que 

em 2013. Esta decisão, apesar de ter implicado a supressão da Mesquita, revelou-se eficiente no sentido em que 

garantiu um aumento de procura do aluguer de trajes, que associado apresentou um aumento da receita 

relativamente a 2013. 

A retenção das cauções representou um volume total de € 2.312,19 (Dois mil trezentos e doze euros e 

dezanove cêntimos). Este nunca é um indicador positivo. A retenção deste valor corresponde à perda de caução de 

10 participantes. Implicitamente devido ao incumprimento do Regulamento da FMS, pelo que o encaixe desta 

receita não representa bons indicadores, exceptuando-se talvez a demonstração de eficácia da equipa de 

Fiscalização. 

Por último, a receita proveniente da Experiência Medieval. Cifrada em € 490,00 (Quatrocentos e noventa 

euros) esta receita revelou-se paupérrima. Apesar de ser um facto que o serviço ficou aquém do volume de 

utilização expectável, a redução no preço final de venda ao público contribuiu igualmente para a redução da 

receita. Em todo caso, e como mais um exemplo, o valor de venda ao público revertia inteiramente para a Câmara 

Municipal de Silves. Existem ainda assim ilações positivas que foram retiradas pela CO da XI FMS. Este produto tem 

potencial para gerar receita bem mais representativa. 
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Gráfico 5 

Peso da receita, por área, no orçamento 

 
Esta representação permite analisar, numa perspectiva de unidade, a proveniência de cada fonte de receita. 

Com uma percentagem de 45% sobre a receita total, as entradas no perímetro do evento são a fonte mais 

representativa de receita da XI FMS. Muito próximas, encontram-se as receitas geradas pela taxa de ocupação e 

aluguer de estruturas aos expositores e pelas entradas nos 2 torneios diários, respectivamente com 19,54% e 

19,53% do valor total da receita gerada. 

Menos representativa no volume total da receita, e como a 4.ª receita mais representativa surge a receita 

proveniente dos ingressos ao Castelo de Silves, com uma percentagem de 8,81%. 

As outras fontes de receita representaram percentagens menores conforme é visível, Louceiro – 4,57%, Roupeiros 

– 1,77%, Cauções retidas – 0,64% e a Experiência Medieval com 0,14%. 

 

Tabela 10 

Resumo da receita, por área 

RECEITAS Expositores Entradas Torneio Castelo Experiências Louceiro Roupeiros Cauções TOTAL 

Antes da Feira 70,200.54 € 14,211.00 € ------ ------ ------ 3,107.40 € ------ ------ 87,518.94 € 

Durante a Feira ------ 147,425.00 € 70,145.00 € 31,660.00 € 490.00 € 25,627.20 € 6,374.00 € 2,312.19 € 284,033.39 € 

Após a Feira ------ ------ ------ ------ ------ -12,333.20 € ------ 
 

-12,333.20 € 

TOTAL 70,200.54 € 161,636.00 € 70,145.00 € 31,660.00 € 490.00 € 16,401.40 € 6,374.00 € 2,312.19 € 359,219.13 € 
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Gráfico 6 

Receita de bilheteira proveniente da venda de pulseiras e ingressos diários, por dia 

 
A bilheteira da XI FMS é a mais representativa fonte de receita originada pelo evento conforme já apurado. Os 

primeiros dias do evento foram aqueles onde a receita atingiu os valores mais significativos, representando mesmo 

o primeiro dia do evento, sexta-feira, o dia de maior receita. O dia 9 de Agosto, Sábado, representou uma receita 

aproximada e equiparada ao primeiro dia. Destaque apenas para o dia 16 de Agosto, Sábado, que apresentou uma 

receita de € 14.754,00 (Catorze mil, setecentos e cinquenta e quatro euros). 

A receita média diária durante a XI FMS, proveniente das bilheteiras, foi de € 13.321,40 (treze mil trezentos e 

vinte e um euros e quarenta cêntimos). Assim, registaram-se 4 dias acima da média, concretamente sexta-feira, 

8/08, Sábado, 9/08 e 16/08 bem como a quinta-feira, véspera de feriado, dia 14 /08. Os restantes dias resultaram 

em receita abaixo da média diária. 

 

Gráfico 7 

Número de bilhetes diários vendidos, comparando as últimas edições do evento 

 
Apesar de todas as oscilações representadas, não existindo uma coerência notória rapidamente 

compreendida, o número total de bilhetes diários vendidos em 2014, 64147 (Sessenta e quatro mil cento e 

quarenta e sete), apresentou um ligeiro crescimento no volume total de ingressos vendidos, comparativamente 

com 2013, 63340 (Sessenta e três mil trezentos e quarenta). O dia em que foi registado o maior volume de bilhetes 



 
14 

diários vendidos foi sábado, dia 16 de Agosto. Em todo caso não foi por si, suficiente para superar o dia com maior 

volume de bilhetes diários vendidos, registado no dia homólogo em 2013. 

 

Gráfico 8 

Receita proveniente dos torneios realizados diários 

 
Conforme já apresentado, a receita dos torneios representa a 3.ª mais importante fonte de receita originada 

pela XI FMS. A receita proveniente da venda de ingressos para o Torneio registou uma média diária de € 7.014,50 

(sete mil e catorze euros e cinquenta cêntimos). Existiram 4 dias em que a receita registada superou a média diária 

conforme verificado na análise do gráfico. O desempenho pautou-se pela regularidade destacando-se apenas 

alguns picos. No dia 10 de Agosto, um Domingo, foi claramente o dia de menor afluência ao Torneio, sobretudo 

pelo reduzido número de ingressos vendidos para o espectáculo das 22h30. 

É importante destacar ainda o desempenho nos dias 9 de Agosto, Sábado e 17 de Agosto, Domingo, onde 

foram vendidos todos os ingressos para ambos nos Torneios nos dias em questão. 

 

Gráfico 9 

Receita proveniente da venda de ingressos para o Castelo de Silves 

 
A receita proveniente da venda de ingressos para o Castelo de Silves manteve um equilíbrio ao longo dos 

vários dias do evento. Apesar da diferença registada entre a menor e a maior receita em ambas a lotação máxima 

foi atingida. A diferença justifica-se pelo aumento gradual da lotação máxima do espectáculo do Castelo de Silves. 
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Se no primeiro da XI FMS a lotação máxima definida para o Castelo de Silves estava estabelecido em 500 pessoas, 

essa lotação foi gradualmente aumentado, baseando-se esse crescimento nas sucessivas lotação máxima atingidas 

tal como numa mais eficaz percepção das potencialidades do espaço para albergar mais espectadores. No último 

dia, a lotação máxima estava estabelecida já em 750 pessoas, ficando muito próxima de ser atingida. 

É ainda muito relevante referir que toda a receita proveniente da venda de ingressos para o espectáculo do 

Castelo de Silves reverteu para a Câmara Municipal de Silves, ao contrário do que sucedeu na edição de 2013. Além 

deste facto há ainda a importância de registar a sustentabilidade de toda a oferta que foi contratada para o 

espectáculo do Castelo de Silves. A verba despendida para a organização de toda a oferta do Castelo de Silves foi 

recuperada ao 4.º dia do evento. 

Salientamos que o número de espectadores diários do espectáculo Zaghareet – Fogo e Movimento foi 

significativamente superior ao registado ao espectáculo Augúrio, realizado em 2013. 

 

Gráfico 10 

Receita gerada pelo Louceiro, por dia 

 
Naturalmente é no dia que antecede o evento e no primeiro dia onde a receita é mais expressiva uma vez que 

é neste período que os participantes, que estão obrigados a utilizar a loiça oficial, efectuam a maior requisição de 

louça. A tendência natural é que, com o decorrer dos dias, as necessidades sejam cada vez mais reduzidas. Esta 

tendência foi contrariada nos dias 14 e 15 de Agosto, existindo uma justificação para o sucedido. A grande procura 

de loiça nos primeiros dias do evento originou uma diminuição das existências o que obrigou a limitar a quantidade 

disponibilizada por participante até ao dia 14 de Agosto, altura onde o fornecedor procedeu à entrega de nova 

remessa de copos, o que permitiu liberalizar a entrega consoante necessidades dos participantes. 
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Gráfico 11 

Receita proveniente do aluguer de trajes medievais dos roupeiros, por dia 

 
A média diária da receita proveniente dos roupeiros foi de € 637,40 (Seiscentos e trinta e sete euros e 

quarenta cêntimos). Acima desta média registaram metade dos dias do evento. Destaca-se a receita gerada nos 

dois primeiros dias do evento, na segunda-feira e na quarta-feira, representando este último dia a maior receita 

diária. Como os dias com menor receita registam-se ambos os domingos do evento. 

 

Gráfico 12 

Peso da receita total por roupeiro 

 
Como já era expectável, apesar da tradição da existência do roupeiro 2, localizado na Casa Paroquial, o 

desempenho do roupeiro 1, localizado junto ao Torreão das Portas da Cidade numa tenda, foi mais determinante 

na receita total gerada. A localização central e a decoração da tenda, nomeadamente através da utilização da 

fachada cenografada de uma Mesquita, foram determinantes para a procura existente. O roupeiro 1 representou 

64% da receita total proveniente dos roupeiros.  
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16. Conclusão  

Consideramos que a organização do evento, assente numa Comissão Organizadora orientada sob um conceito 

de responsabilidade partilhada entre todos os elementos, obteve os resultados esperados quando assumiu a a 

coordenação do evento. 

O planeamento das diferentes áreas de actuação bem como um apertado controlo financeiro foram tarefas 

essenciais para o bom desenrolar do evento que nesta edição registou um aumento de procura em todos os 

serviços disponibilizados. Salientamos também um aumento da oferta existente e o registo de elevados níveis de 

satisfação por parte dos expositores, manifestado nos questionários efectuados. Com este crescimento o sucesso 

da FMS e o seu reconhecimento como um dos maiores eventos do Algarve sai mais uma vez reforçado. 

Apesar dos indicadores positivos apresentados anteriormente consideramos que um evento desta dimensão 

deve ser preparado ao longo do ano, existindo várias áreas de actuação que devem ser desenvolvidas ou 

melhoradas. 

Neste seguimento, destacamos alguns pressupostos que devem ser alvo de preocupação na próxima edição: 

 Rectificação do Regulamento da FMS prevendo majorações para as associações e artesãos locais. A sua 

integração no evento poderá passar por várias vertentes, dependendo das suas valências, como a 

exploração de alguns serviços, à semelhança do que aconteceu nesta edição com a exploração do Câmbio 

Real e da Central de Bebidas por associações do concelho; 

 Maior proximidade e envolvimento com a população residente através de medidas de identificação das 

pessoas do concelho com o evento, levando-as a participar na criação da imagem do mesmo, angariando 

colaboradores para o evento, incentivando a decoração de fachadas na cidade, entre outras; 

 Valorização e integração do comércio local no evento – a FMS detêm um peso cada vez mais significativo 

no desenvolvimento da economia local e regional, devendo ser impulsionadas acções de concertação entre 

a Organização e os estabelecimentos do comércio local; 

 Para a animação entende-se que um maior envolvimento das associações e dos agentes culturais poderá 

constituir uma mais-valia, reforçando um sentimento de identidade da comunidade local com o evento. 

Para tal é necessário um investimento na formação artística que poderá resultar em benefícios quer na 

animação itinerante quer na produção de espectáculos; 

 Angariação de parceiros, com bastante tempo de antecedência, que possam simultaneamente acrescentar 

visibilidade e prestígio ao evento; 

 Planeamento de tarefas - Existem trabalhos que devem ser efectuados ao longo do ano como a 

recuperação de algumas estruturas e a construção de novos elementos cénicos, bem como a organização 

de alguns serviços (louceiro, roupeiros, sonorização); 

 Afectação de recursos humanos, internos e externos, com maior antecedência – Constituição de equipas 

por áreas de responsabilidade de forma a organizar os serviços; prever a formação a novos elementos;  

 Definição da identidade visual do evento - necessidade de definição da contextualização histórica com 

bastante antecedência de forma a concretizar um plano de comunicação mais extenso e abrangente.  

 

Apontamos também algumas falhas para as quais é necessário dar resposta como a necessidade de aumentar 

os sanitários no recinto, a colocação de multibancos no perímetro e a melhoria da sinalética direccional, entre 

outras melhorias que se encontram identificadas. 

Concluindo, fazemos um balanço positivo da actividade, baseados no crescimento de todos os indicadores 

quando comparados com as edições anteriores. Entendemos que com o sucesso desta edição advirá uma 

responsabilidade acrescida à Organização da XII FMS pelo que propomos o inicio destes trabalhos com maior 

antecedência, visando sempre a melhoria contínua do evento no seu todo.  


