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Nota prévia  

 

A Feira Medieval de Silves – adiante designada de FMS é, hoje em dia, o mais mediático evento 

realizado no concelho de Silves. Organizado pela Câmara Municipal de Silves – CMS – a FMS 

conheceu no ano de 2016 a sua 13.ª edição. Com o tema “Ibn Qasí, o mestre errante que o destino 

venceu” esta edição centrou-se num período da história que incide na primeira metade do século 

XII, numa época politicamente conturbada, em que o poder deambula, com rapidez, entre vários 

actores políticos e militares. Figura incontornável nesse período é Ibn Qasí, que foi a personagem 

central de toda a recriação histórica da XIII FMS. 

 

Com o desígnio de recriar a importância incontornável que outrora Silves assumiu na história do 

território do Al-Gharb, e depois de avaliar diversos factores de diferente ordem e influência, a data 

de realização da XIII FMS foi de 12 a 21 de Agosto. 

 

Esta edição ficou marcada pela introdução de diversas melhorias, que marcaram um novo rumo 

no evento. A FMS é um evento consolidado no segmento das recriações históricas. Reconhecida 

comummente como uma das principais recriações históricas que se realizam em Portugal, granjeia 

uma parte do seu público junto da elevada concentração de turistas existente em Agosto no 

Algarve.  

 

Através do presente relatório pretende-se apresentar, de forma sucinta os dados que 

caracterizaram a XIII FMS, de acordo com a seguinte estruturação: 

 

1. Organização 

2. Contextualização histórica 

3. Recursos Humanos 

4. Secretariado Real 

5. Higiene e Limpeza 

6. Patrocinadores/Parceiros 

7. Expositores 

8. Louceiro Real 

9. Alimentação 

10. Câmbio real/Moeda Oficial 

11. Roupeiros Reais 

12. Parques de Estacionamento 

13. Imagem, Comunicação e Merchandising 

14. Protecção Civil, Segurança e Primeiros Socorros 

15. Animação 

16. Torneio Medieval 

17. Castelo de Silves 

18. Xilb dos Pequenos 

19. Bilheteiras e Portas 

20. Despesa 

21. Receita 

22. Conclusão 
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1.  Organização 

 

A XIII FMS esteve sob a responsabilidade da Divisão de Cultura, Turismo e Património, que 

coordenou as tarefas afectas aos serviços que a integram e acompanhou e monitorizou as 

restantes, sob a responsabilidade de todas as outras Divisões ou Unidades Orgânicas da CMS. 

O envolvimento alargado dos serviços municipais tem permitido agilizar alguns processos, tendo 

em conta a integração, divisão e delegação de responsabilidades. 

 

2.  Contextualização histórica  

 

Tratando-se a FMS de um evento com uma componente de recriação histórica, materializada em 

actividades que promovem a encenação de episódios da história do nosso território, torna-se 

necessário, anualmente, eleger um período ou um momento do passado que possa dar suporte a 

essas teatralizações. 

 

A definição do período cronológico tem subjacentes dois princípios: a diferenciação e o 

conhecimento. Quando falamos de diferenciação referimo-nos a momentos da nossa história 

local, que possam ter uma abrangência supra-territorial, mas na qual a nossa cidade, ou os seus 

personagens históricos, possam ter tido um protagonismo assinalável, permitindo-nos a sua 

materialização sob diversas formas de expressão artística e cenográfica, cumprindo-se assim o 

princípio do conhecimento. 

 

Em regra e porque tal, só por si, já nos destaca de outros eventos de natureza similar realizados 

um pouco por todo o país, optámos por retratar o período em que a cidade e o seu território 

viveram sob o domínio islâmico, desde os meados do séc. VIII até ao final da primeira metade do 

séc. XIII. Trata-se, de facto, de um período riquíssimo da nossa história, indissociável da nossa 

paisagem urbana, onde ainda hoje perduram vestígios arquitectónicos importantes, mais ou 

menos bem conservados. Trata-se também de uma herança ainda bem marcada em muitos 

aspectos da nossa sociedade: costumes, técnicas, língua, fisionomias. 

 

Assim, em 2016, elegemos como tema uma figura de importância histórica incontornável e pouco 

conhecida fora do âmbito académico: Ibn Qasí. Apesar de pouco conhecido, mesmo até no seio 

da comunidade local, ao invés de outros personagens igualmente importantes como Al-Muthamid 

ou Ibn Ammar, Ibn Qasí atingiu uma projecção notável na época em que viveu, meados do séc. XII, 

afrontando sistemas políticos e religiosos. A sua vida encontra-se razoavelmente bem estudada e 

a época em que viveu muito bem caracterizada em temos de cultura material, informação que nos 

é dada pelos abundantes trabalhos arqueológicos realizados na cidade, que ofereceram utensílios 

do quotidiano, atribuíveis àquela época. 

 

A sua história de vida, contada de forma resumida mas enfatizando os pontos de maior impacto, 

serviram de base à produção de textos, pelo sector do Património, que foram posteriormente 

dramatizados dando lugar a encenações que, diariamente e à laia de novela, foram contando, ao 

longo da FMS, quem foi Ibn Qasí, o mestre errante que o destino venceu. 
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3.  Recursos Humanos  

 

Considerando que a FMS é o maior evento de recriação histórica do país organizado 

exclusivamente por uma entidade pública, o esforço ao nível da afectação dos recursos humanos 

impacta com a dinâmica regular dos serviços. Da relação total apurada através da análise dos 

mapas de tarefas, foram afectos à XIII FMS, durante o período de realização do evento, 128 (cento 

e vinte e oito) trabalhadores do Município de Silves e 4 (quatro) voluntários e no período de 

preparação e desmontagem do evento cerca de 100 trabalhadores. 

 

 

4.  Secretariado Real  

 

O Secretariado Real é o local que concentra a informação de todas as áreas do evento, onde se 

incluem toda a documentação a facultar a visitantes, expositores, trabalhadores, equipas de 

animação e moradores do Centro Histórico.  

Tendo presente os constrangimentos registados na edição anterior relativamente ao local do seu 

funcionamento – Centro de Interpretação do Património Islâmico, desenvolveram-se esforços 

para voltar a instalar este serviço no Torreão das Portas da Cidade, por ser mais facilmente 

identificável por parte de visitantes e expositores e por dispor de uma área mais funcional para o 

desempenho do serviço. 

 

 

5.  Higiene e Limpeza  

 

O aumento de carga humana superior à escala preparada para o quotidiano da cidade de Silves 

acarreta consequentemente um maior volume de resíduos produzidos. Reconhecendo este facto, 

a organização procurou ajustar os recursos humanos disponíveis, reforçando-os com contratação 

externa, de forma a dar resposta a uma eficiente recolha dos resíduos durante a XIII FMS. 

Simultaneamente, e atendendo às responsabilidades sociais e ambientais intrínsecas à CMS, foi 

estabelecida uma parceira com a empresa ALGAR, com responsabilidades na valorização e 

tratamento de resíduos sólidos na região do Algarve, fazendo da FMS um ECOEVENTO. 

 

Antes do início da XIII FMS desenvolveu-se uma campanha de sensibilização à separação de 

resíduos para os residentes do Concelho de Silves, para troca de resíduos recicláveis por ingressos 

para o evento, pelo segundo ano consecutivo. A campanha de recolha e separação de resíduos 

desenvolvida permitiu a oferta de entradas para a FMS a 65 pessoas que entregaram cartão, 

plástico e outros materiais para reciclagem, tendo sido - através desta campanha - recolhidos 94 

kg de embalagens plásticas e de metal e 130 kg de papel. 

Junto dos expositores da XIII FMS foi desenvolvida uma campanha de reciclagem individualizada, 

o que resultou num total de 2.360 kg de embalagens recicláveis recolhidas, o que representa um 

aumento de aproximadamente 87,00 % face a 2015.  
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6.  Patrocinadores/Parceiros  

 

Um evento com a notoriedade que a FMS foi construindo ao longo dos anos, torna-se apelativo 

para as empresas privadas associarem as suas marcas, uma vez que reconhecem a credibilidade 

da FMS, a sua grande capacidade de mobilizar massas e, noutros casos, a certeza que a parceria 

suporta o desenvolvimento do turismo e da cultura na região. 

 

Efectivaram um compromisso com o evento, as empresas e instituições apresentadas na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 1 

Quadro de patrocinadores/parceiros 

PARCERIA IDENTIFICAÇÃO 

Patrocinador 

YELLOWFISH TRANSFERS 

ZOOMARINE 

Media Partners 

SUL INFORMAÇÃO 

RUA FM 

RTP e RDP 

Apoio Institucional 
ALGAR 

RTA 

Apoio 

DELTA CAFÉS 

AMENDOEIRA GOLF 

RESORT 

 

 

7.  Expositores  

 

A área dos expositores trata-se de uma das responsabilidades mais duradouras da organização, 

iniciando-se muito antes da data de realização da FMS e prolongando-se para lá do evento.  

Para a XIII FMS foi publicado um novo Regulamento, mais adequado à evolução do evento. 

 

Tabela 2 

Número expositores  

 
2016 

XIII FMS 

Total de expositores 195 

Expositores nas praças de alimentação 51 

Expositores com cauções accionadas 3 

 

Verifica-se que o total de expositores da XIII FMS foi superior ao registado na edição de 2015.  

A expansão do perímetro para a Praça Al-Muthamid será o principal factor que justifica o 

crescimento registado. Quanto às cauções accionadas registou-se um decréscimo significativo 

que poderá ser resultante de um maior cumprimento dos normativos do Regulamento da FMS. 
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8. Louceiro Real  

 

O Louceiro Real trata-se de um dos principais serviços da FMS. Essencialmente vocacionado para 

o expositor, mais particularmente para aqueles que necessitam de louça para o desenvolvimento 

da sua actividade, é através do Louceiro Real que a obtêm uma vez que estão obrigados a utilizar 

louça da organização. Esta obrigação, prevista em Regulamento, exige que a organização 

providencie louça em quantidade adequada, por artigo, para suprir as necessidades de um 

universo potencial de 51 expositores. O Louceiro Real tem ainda o serviço de venda directa ao 

público, embora este não represente grande expressão. 

 

Além da louça, produzida em barro, o Louceiro Real disponibiliza ainda colheres e garfos 

descartáveis. Estes são vendidos exclusivamente aos expositores, não sendo aceite a sua 

devolução por se tratar de artigos descartáveis. O preço unitário de cada artigo manteve-se 

relativamente ao ano anterior. 

 

O gráfico 1 apresenta um importante indicador, a quantidade de louça em circulação durante a XIII 

FMS, por artigo disponibilizado pelo Louceiro Real. 

 

Gráfico 1 

Louça em circulação, por artigo, em unidades 

 

 
 

É possível aferir que os copos são os artigos com maior expressão, com 16.514 (Dezasseis mil 

quinhentas e catorze) unidades, representando 74 % do volume total de artigos em circulação, o 

que corresponde a ¾, à semelhança da edição de 2015. Os pratos, com 2.788 (Duas mil setecentos 

e oitenta e oito) unidades em circulação representam 12 % do volume total.  

O pack garfos e o pack colheres representam, respectivamente, 1,33 % e 0,60 % do volume total de 

artigos distribuídos pelo Louceiro. Embora sem representatividade a sua distribuição é importante 

para manter o rigor na utilização de talheres adequados e evitar a propagação de utensílios de 

plástico. 
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9.  Alimentação 

 

Nas responsabilidades da organização da FMS, está implícito o serviço de alimentação a 

colaboradores, artistas, convidados e visitantes - Experiencia Medieval. 

A experiência medieval constitui um serviço no qual a FMS foi pioneira relativamente a outros 

eventos de recriação histórica no país, tendo o seu desempenho vindo a ser consolidado nas 

últimas edições. 

 

O serviço é constituído pelo acompanhamento permanente dos visitantes, desde a sua chegada 

até ao final da noite, onde se inclui o trajamento e devida contextualização histórica, welcome 

drink, participação exclusiva no torneio, banquete medieval e espectáculo do Castelo de Silves. 

Na XIII edição, optou-se por aumentar os valores dos preços a praticar, de modo a possibilitar o 

incremento da qualidade do banquete e uma aferição mais justa dos custos individuais de cada 

um dos componentes (traje, penteado, banquete, torneio e espectáculo no Castelo de Silves). 

 

Após consulta a instituições do Concelho de forma a integrar e envolver os agentes locais na 

organização/realização do evento, o serviço de alimentação foi concessionado à Instituição 

Amigos dos Pequeninos e as refeições servidas na Cantina Municipal.  

 

 

10.  Câmbio Real/Moeda oficial  

 

A FMS conta, todas as edições, com a moeda oficial que é designada por Xilb. A moeda, que é 

diferente na sua forma a cada edição, é utilizada para assegurar as trocas comerciais durante a 

FMS e de aceitação obrigatória por todos os expositores, esta representa um importante 

elemento identitário. Para além da sua utilização comum, é ainda entendida como um artigo de 

merchandising, uma vez que os visitantes acabam por a levar como souvenir. Nesta edição, a 

iconografia utilizada no Xilb inspirou-se em motivos zoomórficos, presentes na decoração 

estampilhada das cerâmicas almóadas encontradas em escavações arqueológicas desenvolvidas 

na zona urbana de Silves. 

 

Imagem 1 

Moeda oficial da XIII FMS 

 
 

Após a definição da imagem da moeda foram convidadas as colectividades do concelho a 

apresentarem candidaturas para gerir o processo do Câmbio Real durante o evento.  

Esta integração do movimento associativo valoriza o envolvimento de agentes locais e distribui os 

esforços inerentes à organização/realização do evento.  
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Na XIII FMS a colectividade que reuniu na sua candidatura a proposta mais adequada para a 

exploração do serviço, foi o Silves Futebol Clube – SFC. 

 

 

11.  Roupeiros Reais  

 

A disponibilização do serviço de Roupeiro Real ao visitante é mais um dos serviços que a CMS 

entende concessionar, para integração do movimento associativo.  

Na XIII FMS, o serviço foi explorado pela Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines – CPSBM, 

colectividade que reuniu na sua candidatura a proposta mais adequada para a exploração do 

serviço. 

Da receita total gerada por este serviço reverte para o Município o correspondente a 25 % , uma 

vez que essa é a contrapartida devida à CMS pela colectividade que explora o serviço, ficando esta 

com os restantes 75 %. 

A tabela 3 apresenta o número de trajes alugados, por roupeiro, apresentando ainda o total de 

trajes alugados por adulto e criança, ao longo dos dias do evento. 

 

Tabela 3 

Total de trajes alugados, por roupeiro e por género 

 Adulto Criança Total por roupeiro 

Roupeiro 1 815 452 1.267 

Roupeiro 2 560 314 874 

Total por tipologia 1.375 766 2.141 

 

No total foram registados 2.141 (Dois mil cento e quarenta e um) alugueres de trajes, 

representando um decréscimo relativamente ao total registado na edição anterior. Esta tendência 

é comum a todos os indicadores, parciais ou totais, quando comparados com a edição de 2015.  

Lamenta-se contudo o decréscimo do volume total de alugueres que deverá ser mais um 

indicador de apoio à implementação de eventuais estratégias de inovação para os roupeiros. 

Considera-se que as responsabilidades das partes foram cumpridas, identificando-se compromisso 

com a tarefa e o evento.  

 

 

12.  Parques de Estacionamento  

 

Durante a realização da FMS são disponibilizados aos visitantes 3 parques de estacionamento, os 

quais são entregues alternadamente pelas 2 corporações de Bombeiros do Concelho: os 

Bombeiros Voluntários de Silves e os Bombeiros Voluntários de S. Bartolomeu de Messines.  

Este serviço permite às corporações angariar fundos na forma de donativo, traduzindo-se num 

apoio indirecto dado pela CMS, cujos valores se encontram registados no quadro abaixo. 

 

 Apoio angariado 

Bombeiros Voluntários de Silves 12.781,93€ 

Bombeiros Voluntários de S. B. de Messines 10.145,00€ 
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13.  Imagem, Comunicação e Merchandising  

 

Esta área assume densa complexidade, pelas ramificações que assume e as relações que exige 

com entidades externas à organização, essencialmente relacionadas com a comunicação e 

produção gráfica. Esta complexidade exige da organização uma planificação antecipada e uma 

antevisão do enquadramento social do momento em que a FMS acontece. 

 

A definição da imagem da XIII FMS ficou a cargo do fotógrafo silvense André Boto, uma referência 

nacional e internacional no mundo da fotografia. O vídeo promocional foi criado e editado por 

dois jovens, por Joana Gomes e Rafael Correia, que assumiram ainda a responsabilidade pelo 

serviço de captação de imagem e vídeo, de forma a recolher material para criação e edição dos 

suportes promocionais da edição de 2017 da FMS.  

 

A definição do plano de meios tem que considerar diversas variáveis externas bem como as 

tendências de comunicação em voga a cada edição do evento. Para a XIII FMS os meios de 

comunicação utilizados foram os seguintes: 

 Imprensa Escrita – Barlavento, Jornal do Algarve, Terra Ruiva, Correio da Manhã, Record, 

TV Guia, Flash e Diário de Huelva; 

 Imprensa Online – Região Sul, Sul Informação e Diário de Huelva; 

 Rádio – Rádio Foia, Rua FM, Sagres FM e Radiolé; 

 Televisão – RTP, SIC, TVI e CMTV; 

 Flyers – Distribuição via CTT no Alentejo, barlavento Algarvio, Loulé e Faro; 

 Traduções – inglês, espanhol, francês e alemão; 

 Suportes gráficos – Programas; flyers; mapas; editais; posters; bilhética (torneio, 

espectáculo, entrada, roupeiros, Xilb dos Pequenos; vouchers de alojamento e alimentação; 

vouchers de circulação e estacionamento; cartazes; preçários; folhas de sala dos espectáculos; 

brochura da experiências; capas; medidores de crianças e outros; 

 Outdoors – Outdoors das redes da Publirádio (6), CMS (2) e RTA (4), muppies, autocolantes 

nos autocarros da CMS e avião; 

 Newsletters e Revistas gratuitas – Newsletter pela Digitesouro com banner da FMS e revista 

Editorial Mic; 

 Canais próprios de comunicação – Página facebook FMS, portal www.cm-silves.pt,  

 

Para a XIII FMS foram ainda produzidos internamente artigos de merchandising: uma colecção de 

3 marcadores de livros, com fotografias da CMS e de André Boto e uma colecção de 8 postais com 

imagens dos fotógrafos Michel Januário, João Ramos, André Boto, Martyna Mazurek, Rui Vieira, 

António Guerreiro, Momentum, Afonso Faleiro. 

 

 

14.  Protecção Civil ,  Segurança e Primeiros Socorros  

 

Num evento de grande relevância, caracterizado por uma massiva afluência de visitantes a um 

espaço restrito e com especificidades muito próprias como é a cidade de Silves, torna-se 

necessário implementar medidas mitigadoras dos riscos existentes e potenciais com a maior 

prontidão e envolvimento de todas as entidades.  

http://www.cm-silves.pt/
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Foi concebido para o efeito o Plano de Coordenação da FMS e enviado para as várias entidades 

cooperantes envolvidas. 

 

Ao nível da antecipação e prevenção do socorro e da segurança foram realizadas as seguintes 

medidas:  

 

a. Instalação e avaliação de hidrantes (bocas-de-incêndio); 

b. Instalação de lanços de mangueira no perímetro; 

c. Colocação adicional de conjuntos integrados contra incêndios (suporte com sinalética, 

extintor e manta ignífuga); 

d. Alteração do sistema de abertura das portadas que encerram o perímetro para facilitar a 

abertura em caso de sinistro; 

e. Definição de um protocolo de resposta com o INEM; 

f. Pré-posicionamento de viatura de combate a incêndios na área elevada da cidade; 

g. Instalação de posto de comando –PC, munido de equipamentos de comunicação da rede 

nacional de comunicações estratégicas, reforçado com repetidor em Monchique; 

k. Distribuição de 5.000 (Cinco mil) pulseiras identificadoras de crianças; 

l. Reforço da equipa de segurança privada em cinco elementos e previsão de operativa 

adicional de emergência em caso de necessidade; 

m. Instalação de tenda posto médico avançado (PMA) em tenda de campanha cedida Cruz 

Vermelha Portuguesa – CVP; 

n. Foram balizadas áreas restritivas ao estacionamento em articulação com a GNR; 

o. Reforço dos dispositivos do Serviço Municipal de Protecção Civil. 

 

Na área do socorro e salvamento estiveram envolvidos directamente os Bombeiros de Silves – CB 

Silves; Bombeiros de São Bartolomeu de Messines – CB Messines; CVP e, de forma indirecta, o 

Instituto Nacional de Emergência Médica – INEM. Na área da segurança, estiveram envolvidos a 

GNR conjuntamente com a empresa de segurança privada, PSG. 

 

Apesar de se ter registado um acréscimo do número de visitantes, verificou-se um ligeiro 

decréscimo do total de ocorrências relativamente ao ano transacto. Não foi registada nenhuma 

ocorrência relacionada com crianças perdidas, as evacuações para a unidade hospitalar, registou 

apenas uma única ocorrência,  

Constatou-se ainda a resolução de muitas das ocorrências no próprio local, com intervenção das 

equipas apeadas. 

 

 

15.  Animação 

 

Um evento com as características únicas e a dimensão da FMS necessita de uma animação forte, 

autêntica e diversificada, dos demais eventos similares. Tentou-se que a mesma fosse atractiva, 

com uma dinâmica intensa e com a capacidade de ser marcante na experiência do visitante da 

FMS. 

 

Para tal foi determinante definir a contextualização histórica que incide sempre sobre registos 

históricos da região, o que tornou ainda mais desafiante a pesquisa, a criação artística e a 

contratação da animação. Integraram a animação da XIII FMS os seguintes grupos: 
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Tabela 3 

Relação de grupos de animação 

SEGMENTO ACTUAÇÃO ESTILO PERFORMATIVO GRUPOS 

Música 

Música Cristã/Pagã 

Cornalusa 

Albaluna 

Almedievo 

La Giostra 

Percutunes 

Música Árabe 
Al Folk 

Eduardo Ramos 

Dança 
Dança Árabe 

Emad Selim 

Arakisati Fahrar 

Raks Al Amar 

Dança Cristã Corvos do Conde 

Animação de Rua 

Bobo da Corte Pedro Charneca 

Meretrizes Tent’Art 

Teatralizações diárias Tent’Art 

Tiro com Arco Pedro Arqueiro 

Milícia Milícia Al Muthamid 

Animais Aves de Rapina Pedro Correia 

Acampamentos 
Caravana Berbére/Acampamento F. Alcaide eventos 

Acampamento Cristão/Castelo Encadeamentos Históricos 

Espectáculo Castelo de Silves Performance multidisciplinar Nascer da Terra 

Anymamundy 

Boca de Cão 

Malatitsch 

Espectáculo de Fogo diário Música e Dança Raks Al Amar 

 

O Cortejo histórico 

Nesta edição, o cortejo foi estruturado pela organização, tendo contado com a maioria dos 

grupos de animação contratados. Como indicador quantitativo, o cortejo contou diariamente com 

um total de participantes que variou entre 81 a 114 e contou ainda com 2 camelos, 1 burro, 1 cão, 3 

serpentes e 4 a 6 aves de rapina  

 

16.  Torneio Medieval  

 

O Torneio Medieval tratou-se de um espectáculo com a duração estimada de 45 minutos, com 

duas sessões diárias, dinamizado essencialmente por quatro cavaleiros e versou sobre a história 

de Silves. 

De forma a valorizar a experiência do espectador foi criada uma folha de sala, em 5 idiomas 

(português, inglês, francês, espanhol e alemão), de distribuição gratuita na entrada.  

A tabela 4 apresenta o total de espectadores por sessão, bem como a média diária e a 

percentagem de ocupação relativas ao Torneio. 

 

Tabela 4 

Total espectadores Torneio Medieval 

 Total Média diária % ocupação 

Sessão 20h00 7.662 766 97,52 %  

Sessão 22h30 6.626 663 84,57 %  

Total 14.288 1.429 91,59 %  

 

A afluência ao Torneio foi nesta edição um marcante sucesso, tendo-se registado um total de 

14.288 (Catorze mil duzentos e oitenta e oito) espectadores. Este número representa um recorde 
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de espectadores, mesmo apesar da lotação disponível ter sofrido uma redução. No total, a taxa 

de ocupação cifrou-se nos 91,59 %, valor muito superior ao registado em 2015.  

 

17.  Castelo de Silves  

 

O Castelo de Silves – CS – recebeu, durante a FMS, um dos principais espectáculos de animação do 

evento. Concebido de raiz para esta edição, foi apresentado o espectáculo “O Nascer da Terra”, 

com início pelas 22h30 e duração estimada de 45 minutos. Além do acolhimento do espectáculo 

de cartaz, o CS recebeu ainda momentos de luta apeada, um acampamento com a recriação de 

alguns hábitos do quotidiano à época retratada. 

Através da tabela 5 é possível constatar o número de visitantes ao espectáculo, com acesso ao CS 

após a reabertura de portas, às 21h00.  

 

Tabela 5 

Espectadores “O Nascer da Terra” 

 

Média 

diária 
n.º Total de visitantes 

TOTAL 629 6287 

 

Com uma média de 629 (Seiscentos e vinte e nove) espectadores por sessão, a taxa de ocupação 

atingiu os 100%. Em suma, a criação de um espectáculo de raiz durante a FMS é uma aposta ganha 

e consolidada. A apresentação ao público de um espectáculo exclusivo é já um importante factor 

de distinção da FMS no segmento das recriações históricas.  

 

18.  Xilb dos Pequenos  

 

O Xilb dos Pequenos é um serviço que objectiva a integração lúdica e pedagógica das crianças que 

visitam a FMS, através do desenvolvimento de um trabalho organizado em ateliês e enquadrado 

historicamente no período e factos retratados. Na generalidade, o desenvolvimento do serviço foi 

muito positivo.  

A tabela 6 apresenta o número de utilizadores do Xilb dos Pequenos, apresentando a sua 

proveniência por género. 

 

Tabela 6 

Utilizadores do Xilb dos Pequenos, por género 

 
Total 

Meninos 376 

Meninas 505 

TOTAL 881 

 

O serviço foi usufruído por 881 (Oitocentas e oitenta e uma) crianças, sendo maioritariamente a 

utilização pelo género feminino. Este indicador pode apoiar a decisão relativamente à introdução 

de novas actividades adequadas ao género masculino.  
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19.  Bilheteiras e Portas  

 

Foram disponibilizadas durante os dez dias do evento 7 bilheteiras, com o horário de 

funcionamento entre as 17h00 e as 24h00. A sua distribuição obedeceu a critérios como: 

localização estratégica relativamente à cidade, proximidade a locais de estacionamento ou vias de 

acesso pedonal ao recinto e à proximidade das zonas de controlo de entrada. 

 

No que concerne às portas, existiram 9 portas, disponibilizando algumas também a venda de 

bilhetes. Nas portas era efectuado o controlo de acessos, eram prestadas informações e 

verificadas as tipologias de ingresso correctas.  

 

A XIII FMS foi a quinta edição do evento na qual foram cobradas entradas no recinto, sendo assim 
possível apresentar um número aproximado de visitantes diários. Dado que a possibilidade de 
repetição ilimitada de visita é garantida através da aquisição da pulseira, condiciona o 
apuramento exacto dos resultados. De forma a garantir algum rigor no número médio de visitas 
realizadas pelos portadores da pulseira, foi apurado o resultado médio de 5 visitas. Com este 
indicador, foi-nos possível apurar o número de visitantes, à semelhança do cálculo efectuado em 
anos anteriores. 
Esta edição contou ainda com a distribuição de 5.000 (Cinco mil) pulseiras identificadoras de 
crianças e idosos. 
 

A tabela 7 apresenta as tipologias de ingresso para venda na XIII FMS. 

 

 

Tabela 7 

Tipologia de ingressos na XIII FMS 

Ingressos Valor 

Pulseiras de acesso ao recinto  
3,00 € (venda antecipada) 

4,00 € (durante a FMS) 

Bilhete Diário 2,00 € 

Bilhete Torneio de Armas a Cavalo (incluía bilhete diário) 5,00 € 

Bilhete Espectáculo no Castelo (incluía bilhete diário) 5,00 € 

Bilhete Experiência Medieval 
50,00 € (adulto) 

25,00 € (Criança) 

 

 

 

A tabela 8 apresenta o número total de visitantes por tipologia de acesso. 

 

Tabela 8 

Visitantes da XIII FMS- por tipologia 

Ingresso  2016 

Bilhete diário + pulseira 116.688 

Torneio de Armas a Cavalo 14.288 

Nascer da Terra 6.252 

Experiência Medieval 35 

Total 137.263 
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20.  Despesa 

 

Para a organização da XIII FMS foi disponibilizado um orçamento global de 311.000,00 € 

(Trezentos onze mil euros), dos quais foram gastos 303.654,81 € (Trezentos e três mil seiscentos e 

cinquenta e quatro euros e oitenta e um cêntimos). Destaca-se assim a existência de um 

remanescente no valor de 7.345,19€ (sete mil trezentos e quanta e cinco euros e dezanove 

cêntimos), que se justifica pela cautela e responsabilidade na gestão do orçamento, por um lado, 

e pela verificação de toda a facturação em função dos serviços e bens efectivamente 

disponibilizados. 

 

A tabela 9 apresenta um resumo do total da despesa por área e o total despendido na XIII FMS. 

 

Tabela 9 

Resumo despesa, por área 

DESPESAS Alimentação Alojamento Animação Comunicação Louça 

Segurança e 
Prevenção 

Diversos 

Fundo 
Maneio 

TOTAL 

Previsto 12.200,00 € 15.000,00 € 123.496,05 € 40.000,00 € 16.400,00 € 44.000,00 € 58.403,95 € 1.500,00 €  311.000,00 € 

Gasto 12.102,32 € 14.158,00 € 122.842,01 € 39.015,09 € 16.340,30 € 43.313,97 € 55.227,12 € 656,00 €  303.654,81 € 

Restante 97,68 € 842,00 € 654,04 € 984,91 € 59,70 € 686,03 € 3.176,83 € 844,00 € 7.345,19 € 

 

 

O gráfico 2 representa o peso percentual de cada componente da despesa, por área, no 

orçamento total, que nos permite uma percepção relativamente ao impacto que estas têm no 

orçamento. 

 

 

 

Gráfico 2 

Percentagem de despesa por área 

 
 

Claramente demarcada das restantes, identifica-se a despesa com a animação, que representa 

40,45 % do total aplicado na XIII FMS. Essencialmente composta por serviços, esta despesa é 

incontornável por representar um dos principais factores de atracção do evento. Segue-se a 

componente da despesa diversos, que representa 18,19 % do total aplicado na XIII FMS, que se 

refere a diferentes aquisições.  
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file:///C:/Users/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A713F601.xlsx%23Animação!A1
file:///C:/Users/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A713F601.xlsx%23Comunicação!A1
file:///C:/Users/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A713F601.xlsx%23Louça!A1
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file:///C:/Users/helder.nogueira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/A713F601.xlsx%23'Fundo%20Maneio'!A1
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A segurança e prevenção representam 14,26 % do total da despesa contraída. Esta despesa está 

directamente associada à dimensão do perímetro do evento e consequente necessidade de meios 

humanos e materiais inerentes ao dispositivo de segurança e socorro. 

 

Seguidamente, em preponderância no orçamento, aparece a despesa com a comunicação que 

nesta edição representou 12,85 % do total da verba aplicada. Para a área da louça foram afectos 

5,38 %. Neste caso, o valor aplicado representa directamente um investimento uma vez que a 

louça é escoada através dos estabelecimentos de restauração.  

Menos representativa surge a despesa com o alojamento. Nesta edição o peso desta componente 

representou um esforço de 4,66 %.  

A alimentação do staff, dos membros da animação e de outros agentes inerentes à organização 

da XIII FMS representou 3,99 % do total da despesa.  

O fundo de maneio para aquisição de bens e serviços representou 0,22 % da despesa, tendo este 

valor uma representação minoritária mas de extrema importância uma vez que é esta verba que 

permite resolver imprevistos que são inerentes à organização de um evento desta dimensão.  

 

 

21.  Receita 

 

Naturalmente que, além de todos os valores em seguida apresentados, há a certeza que o volume 

total de receitas geradas é incomensuravelmente superior, pois a FMS é, hoje em dia, o evento 

realizado no território de Silves que gera maior riqueza para o comércio local. Esta evidência, por 

si só, expõe a importância que o evento assume na dinamização da economia local. 

 

A receita gerada pelas vertentes geridas pela organização foi de 349.781,52 € (Trezentos e 

quarenta e nove mil setecentos e oitenta e um euros e cinquenta e dois cêntimos). Adiante serão 

identificadas todas as componentes da receita que contribuíram para os valores alcançados, e que 

se encontram na tabela 10, com a receita total por área bem como o total da receita obtida, e se a 

sua entrada aconteceu antes, durante ou após a FMS. 

 

Tabela 10 

Resumo receita, por área 

RECEITAS Expositores Ingressos Torneio Castelo Experiências Louceiro Roupeiros Cauções TOTAL 

Antes da FMS 82.935,22 € 12.873,00 € ------ ------ ------ 17.037,60 € ------ ------ 112.845,82 € 

Durante a FMS ------ 134.236,00 € 70.380,00 € 30.590,00 € 1.650,00 € 16.600,60 € 5.657,00 € ------ 259.113,60 € 

Após a FMS ------ ------ ------ ------ ------ -18.306,40 € -4.242,75 € 371,25 € -22.177,90 € 

TOTAL 82.935,22 € 147.109,00 € 70.380,00 € 30.590,00 € 1.650,00 € 15.331,80 € 1.414,25 € 371,25 € 349.781,52 € 

 

 

Sendo que o gráfico 3, sistematiza o peso de cada área na receita gerada pelo evento. Esta 

representação permite uma perspectiva da preponderância de cada fonte de receita. 
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Gráfico 3 

Percentagem da receita por área 

 
 

Existem três fontes de receitas que se destacam claramente: a receita proveniente dos ingressos, 

dos expositores e do torneio.  

A receita gerada pelo torneio revela-se bastante significativa, a qual apresentou o maior 

crescimento registado, comparativamente com a edição anterior, consequência do recorde de 

espectadores totais atingidos. 

 

Relativamente à receita proveniente do castelo, correspondente à venda de ingressos para o 

espectáculo “O Nascer da Terra” com o mesmo valor unitário da edição anterior de 5,00 € (Cinco 

euros), registou um total equiparado ao ano transacto, sofrendo apenas um ligeiríssimo 

decréscimo. A redução da receita obtida está relacionada com a limitação da lotação de lugares 

do espectáculo, o que entendemos tenha impedido o aumento do número de espectadores, uma 

vez que nesta edição “a taxa de ocupação atingiu os 100%”.  

Já com menor expressão identificam-se três fontes de receita, a experiência medieval, o aluguer 

de trajes e as cauções accionadas aos expositores. A receita proveniente da experiência 

medieval, composta pelo bilhete para adulto, com o valor unitário de 50,00 € (Cinquenta euros), e 

o bilhete para criança, com o valor unitário de 25,00 € (Vinte e cinco euros) apresentou um valor 

total inferior ao registado em 2015. Apesar de se ter aumentado os valores unitários, para esta 

edição, a menor adesão resultou na redução de receita e da procura. Não obstante continuamos a 

considerar que este produto tem potencial para gerar uma receita bem mais representativa, 

necessitando ser promovido com maior antecipação e nos canais próprios uma vez que se destina 

a um público específico. No entanto, importantes melhorias foram introduzidas nesta edição, que 

devem conhecer continuidade para a próxima FMS. 

 

Identifica-se ainda a receita proveniente do aluguer de trajes nos Roupeiros Reais, a qual 

corresponde a 25 % do apurado uma vez que essa é a contrapartida devida à CMS pela 

colectividade que explora o serviço, ficando esta com os restantes 75 %. 

 

As cauções representaram 371,25 € (Trezentos e setenta e um euros e vinte e cinco cêntimos) de 

receita. Regista-se um significante decréscimo relativamente à edição anterior o que é um 
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importante dado. Este nunca é um indicador positivo uma vez que à sua existência está implícito o 

incumprimento do Regulamento da FMS. 

 

 

O gráfico 4 apresenta a receita vs despesa da XIII FMS. 

 

Gráfico 4 

Receitas vs Despesas 

 
 

A XIII FMS registou um saldo positivo de 46.126,71 € (Quarenta e seis mil cento e vinte e seis euros 

e setenta e um cêntimos).  

 

 

22.  Conclusão  

 
 
Consideramos que, mais uma vez, a Feira Medieval de Silves, atingiu os resultados esperados 
tanto pela organização, como pela comunidade que serve, o concelho de Silves. Foi mais uma 
edição com crescimento do número de visitantes, que continuam a eleger o evento como uma 
das principais propostas de animação do Verão algarvio.  
 
O sucesso do evento, passa invariavelmente por todo um esforço colectivo, não só da 
organização, mas também associado ao contributo de todos os envolvidos: trabalhadores, grupos 
de animação, expositores, movimento associativo do concelho, entidades de segurança, socorro 
e salvamento, parceiros, voluntários, moradores do centro histórico e comércio local.  
 
Tendo consciência do facto do evento se encontrar, de acordo com o ciclo de vida do produto, 
num estado de maturidade, tornou-se vital encarar novos desafios, introduzindo algumas 
mudanças, que permitam manter, ou aumentar o sucesso e garantir um ciclo de vida mais 
duradouro. Estas mudanças traduziram-se acima de tudo, na introdução de novo regulamento, na 
animação, tanto através da introdução de propostas diferenciadoras, como na localização de 
novos pontos de espectáculo e na área expositiva do perímetro.  
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Não obstante os aspectos positivos, a continuidade do evento obriga-nos a prever medidas que 
visem a sua constante melhoria, objectivando igual ou maior sucesso em edições futuras, as quais 
passam por:  
 

 Melhorias que visem o aperfeiçoamento da aplicação do novo regulamento do evento, 
tendo a proposta já sido produzida após a XIII FMS, com base na aplicação durante esta 
edição;  

 Prever a exploração de mais serviços por parte do movimento associativo do concelho, 
objectivando um maior envolvimento da comunidade;  

 Continuar a introduzir novas áreas no perímetro do evento, de modo a libertar outras 
habitualmente mais congestionadas;  

 Realizar acções de benchmarking de forma a captar novos expositores de carácter 
diferenciador;  

 Renovar e melhorar a decoração da cidade, tanto no perímetro, como nos principais 
acessos da cidade (tarefa já em curso);  

 Definir com maior antecedência a temática e contextualização histórica da próxima 
edição, continuando a promover e valorizar a importância histórica da cidade (tarefa já em 
curso);  

 Valorizar e definir com maior antecedência o pacote “Experiência Medieval”, de modo a 
aumentar a sua utilização por parte dos visitantes;  

 Prever medidas que estimulem o aumento do voluntariado na realização do evento;  

 Reforçar a capacidade de resposta dos serviços de limpeza e aumentar a quantidade de 
resíduos reciclados;  

 Envidar esforços no sentido de medir o impacto económico e social do evento.  

 
Por fim, resta-nos evidenciar a importância que o evento tem na identidade da comunidade, no 

valor da marca para os visitantes, que associam a cidade ao evento e na notoriedade que tem 

trazido ao território.  

 


