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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 XII Feira Medieval de Silves – adiante designada de XII 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 Real 

8. Louceiro 

9. Distribuição de Bebidas 

10. Alimentação 

11. Roupeiros 

12. Divulgação e produção gráfica de material 

13. Protecção Civil, Segurança e Primeiros Socorros 

14. Animação 

15. Torneio Medieval 

16. Xilb dos Pequenos 

17. Portas e Bilheteiras 

18. Despesa 

19. Receita 

20. Conclusão 

 

A Feira Medieval de Silves – adiante designada abreviadamente por FMS – é, nos dias de hoje, um evento ímpar na 

oferta cultural do Concelho de Silves. O presente relatório não pretende apresentar toda a densidade do evento, não se 

optando por isso pela descrição pormenorizada 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 XII FMS. 
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1. A Comissão Organizadora  

Este grupo de trabalho foi encabeçado pela Vereadora Luísa Conduto Luís e contou com a presença de 2 Chefes de 

Divisão e 2 Técnicos Superiores, aos quais foram atribuídas áreas específicas de responsabilidade. Sendo um evento 

organicamente da responsabilidade do Sector de Turismo, foi apresentada uma proposta de constituição de uma 

Comissão Organizadora para a XII FMS – adiante designada abreviadamente por CO XII FMS. A primeira reunião da CO 

XII FMS foi realizada no dia 22 de Janeiro, onde se definiram as principais orientações da XII FMS. 

 A presença de 2 chefes de divisão na CO XII FMS comprovou-se ser uma importante melhoria. A integração das 

chefias permitiu envolver um grupo de trabalho mais alargado, garantindo o desenvolvimento das tarefas de forma mais 

ágil. 

 

2. Contextualização histórica  

Reconhecendo a comum dificuldade sentida na organização da FMS, nas passadas edições, para a definição da 

contextualização histórica da XII FMS, endereçámos um convite ao Prof. Dr. Adalberto Alves, respeitado arabista e 

historiador, esperando que nos apresentasse um enquadramento histórico que incidisse sobre o período de ocupação 

árabe, com destaque para a profundidade cultural que Silves conheceria nesse período. 

Com um período temporal de cinco séculos, a liberdade na definição da temática estava garantida, e a informação 

disponível acerca desse período acessível ao Prof. Dr. Adalberto Alves. Após uma resenha inicial, percebemos que o 

envolvimento do Prof. Dr. Adalberto Alves traria um importante conhecimento científico para a XII FMS. Após um 

período de intensos contactos entre a organização da XII FMS e o Prof. Dr. Adalberto Alves, coincidente com os meses 

de Fevereiro e Março, foi possível reunir um documento abrangente que, para além da contextualização histórica, 

apresentava ainda para as teatralizações, um guião e sugestões de locais e cenários para garantir maior rigor na sua 

teatralização. 

O tema da XII FMS – “A mágica capital da cultura” – surge de uma antiga vontade de afastar a FMS de uma 

conotação bélica, em algumas edições anteriores culturalmente facciosa e inadvertidamente preferencial, preterindo 

alguns povos que habitaram o território de Silves em detrimento de outros. Além desta preocupação identitária, pesou 

ainda o facto de assistirmos a um crescimento, em quantidade, das recriações históricas organizadas no país, existindo a 

necessidade de criarmos uma nova rota, onde a nossa força seja a nossa história, a nossa identidade e a nossa cultura. 

 

3. Moeda Oficial  

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

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

Árvore da Vida, tratando-se da decoração de uma das faces de um bocal de poço, exposto no Museu Municipal de 

Arqueologia, datado do século XIII. 

Imagem 1 

Imagem da moeda oficial XII Feira Medieval de Silves 

 
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 reuniu, na sua candidatura, a proposta mais adequada à exploração do serviço, tendo 

sido a entidade responsável pelo serviço durante a XII FMS. 

Para a gestão do processo foram antecipadamente definidas as responsabilidades de ambas as partes. Destacando as 

principais, além da concepção da imagem da moeda, a Câmara Municipal de Silves – CMS – assumiu a responsabilidade 

de montar uma estrutura para apoio ao posto de câmbios, promover a circulação da moeda através das bilheteiras e 

afectar um elemento da equipa de segurança privada ao posto de câmbios. A Colectividade que obteve a elegibilidade 
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para gerir o serviço teve, entre outras responsabilidades, conceber as moedas e cumprir o horário de funcionamento do 

serviço. 

 

5. Patrocinadores 

Nos dias de hoje os Municípios são vulgarmente questionados pela visão e estratégia que desenvolvem com vista à 

promoção e progresso dos seus territórios. A CMS deve encarar estas questões como um desafio e desta forma procurar 

definir o seu plano interventivo com qualidade, exigência, e rigor, com o objectivo de acrescentar valor à sua 

comunidade e aos visitantes do concelho. 

Neste âmbito, na organização da XII FMS foram estabelecidas algumas parcerias que permitiram potenciar o evento, 

na sua qualidade global e no orçamento disponível. Estas sinergias contribuíram certamente para a promoção e para o 

incremento da marca e das instituições. A existência de parceiros estratégicos da CMS conduz ao reconhecimento, por 

parte dos visitantes e expositores, do evento FMS como uma referência na temática das recriações históricas, uma vez 

que a associação das marcas garante a visibilidade da FMS junto de públicos muito diversos. 

Os dados quantitativos referentes às parcerias estabelecidas com agentes privados poderão ser consultados no 

ponto 18 deste relatório. 

  

6. Expositores 

O prazo de candidaturas decorreu de 30 de Abril a 17 de Maio, sendo a decisão da CO XII FMS comunicada, por via 

electrónica, a partir do dia 26 de Junho. 

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 

Nº expositores nas praças de alimentação 48 

Nº expositores de outras tipologias 135 

Nº expositores com cauções accionadas 12 

Nº Total de expositores 183 

 

A tabela 1 apresenta o número de expositores participantes na XII FMS. Comparativamente com a edição de 2014 

verificou-se um aumento de 2 expositores no número total de expositores inscritos, confirmados após boa cobrança da 

taxa de ocupação da via pública. Em todo caso, dos 183 expositores devidamente inscritos registaram-se 5 desistências, 

número igual à edição de 2014. 

 

7. Secretariado Real 

O Secretariado Real desempenha um papel crucial, atendendo que concentra a informação de todas as áreas do 

evento. No Secretariado consta toda a documentação a facultar a visitantes, expositores, colaboradores, animação e 

moradores. O Secretariado funcionou, pela primeira vez, no Centro de Interpretação do Património Islâmico – CIPI, uma 

vez que o Torreão, local habitual deste serviço, tinha patente uma exposição incompatível com o funcionamento do 

Secretariado. Até ao dia 29 de Julho, o Secretariado funcionou no Sector de Turismo.   
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8. Louceiro 

Entre os dias 2 e 8 de Julho (5 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 18. 

O Louceiro abriu no dia 06 de Agosto, entre as 10h00 e as 19h00, estando aberto no primeiro dia do evento (7 de 

Agosto), entre as 10h00 e a 01h00. No decurso do evento, o horário praticado foi das 16h00 à 01h00. Nos dias 17 (entre 

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

acerto de contas com as tabernas participantes. 

Os preços unitários de cada peça de louça de barro, praticados na XII FMS, são apresentados de seguida na tabela 2. 

 

Tabela 2 

Preços da loiça, por unidade 

 

 

 

 

 

 

 

No caso da venda ao público, ao valor apresentado acresceu-se € 0,30 (trinta cêntimos) nos pratos, malgas e copos e 

€ 1,00 (um euro) nas telhas. 

O gráfico 1 apresenta a quantidade de loiça, por peça, que esteve em circulação na XII FMS.  

 

Gráfico 1 

Quantidade de loiça em circulação, por peça 

 
 

9. Distribuição de Bebidas  

Para a exploração do serviço de distribuição de bebidas oficiais, foi enviado um convite a todas as associações e 

coletividades do concelho. A atribuição deste serviço surge após as conversações com as principais cervejeiras nacionais 

e depois da análise e escolha das propostas que estas apresentam. 

Após as candidaturas à exploração do serviço, este serviço foi entregue à Associação Extremo Sul de acordo com os 

critérios de admissão e atribuição definidos. 

 

 

Artigo Valor 

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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10. Alimentação 

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

(Experiência Medieval), à semelhança de anos anteriores. 

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

o serviço sido distribuído da seguinte forma: 

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

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

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

Tabela 3 

Nº de refeições servidas 

Almoço 721 

Jantar  2407 

Total 3178 

 

A tabela 3 apresenta as refeições servidas, no âmbito da realização da FMS, na edição de 2015. Foi determinado pela 

CO XII FMS, ainda na fase de negociação de condições com os grupos de animação que não iria ser assegurado o 

pequeno-almoço, excepto nos casos em que a unidade de alojamento providenciasse esse serviço incluído no valor 

diário. 

 

11. Roupeiros 

Com o objectivo de envolver, mais uma vez, o associativismo na organização da FMS, a exploração dos Roupeiros 

Reais foi atribuída, após convite a todas as associações e coletividades do concelho, à Casa do Povo de São Bartolomeu 

de Messines – CPSBM. 

Dado que a entidade a quem foi cedida a exploração dos Roupeiros não tinha qualquer experiência ou conhecimento 

sobre o processo, foi realizada uma formação a 30 de Julho com o objectivo de apresentar os procedimentos 

necessários para o bom funcionamento. Estiveram presentes colaboradores da CPSBM que iriam desempenhar funções 

nos Roupeiros, e durante a feira 2 funcionários do Município prestaram apoio à coletividade. 

 

Tabela 4 

Nº de trajes alugados 

 Trajes adulto Trajes criança Nº total 

Roupeiro 1 838 578 1416 

Roupeiro 2 688 414 1102 

Total 1416 1102 2518 

A tabela 4 apresenta o número total de trajes alugados durante a XII FMS. Considerando que existiram cerca de 1250 

trajes disponíveis para a XII FMS, e nem todos foram disponibilizados para aluguer, o desempenho dos Roupeiros 

revelou-se positivo.  

No dia 17 de Agosto procedeu-se à desmontagem dos Roupeiros e transporte de todos os trajes e acessórios para as 

instalações da CPSBM, para lavagem e reparação conforme responsabilidade inerente à exploração do serviço. 

 

12. Divulgação e produção gráfica de material  

O Gabinete de Informação e Relações Públicas (GIRP) teve a seu cargo a criação da imagem da XII 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, conforme apresentado na tabela 5. 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 XII FMS).  
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Tabela 5 

Plano de Meios da XII FMS 

Descrição Observações 
Programas PT, ING, ESP, ALE, FR Material gráfico 

Mapas (10 un.) Material gráfico 

Editais (20 un.) Material gráfico 

Mupies (30 un.) Material gráfico 

Poster Xilb dos Pequenos Material gráfico 

266000 flyers Material gráfico 

Registo vídeo e produção de spots Material gráfico 

Drone DH (2 dias) Material gráfico 

Criação imagem do evento Material gráfico 

Banner front page 12 dias - Radio Ole Divulgação 

10 spots 15'' (4 a 8 Ago) Pub institucional – RTP Divulgação 

10 spots 15'' (9 a 14 Agosto) – SIC Divulgação 

9 spots 15'' (5 a 9 Ago) – TVI Divulgação 

40 spots 30'' (3 a 10 Agosto) – RUA FM Divulgação 

Distribuição Algarve CTT (95500 Cx correio) Divulgação 

Distribuição Alentejo CTT (20500 cx correio) Divulgação 

Traduções (15000 caracteres x 4 -> ING, ESP, FR, ALE) Divulgação 

Aplicação vinis autocarros CMS Divulgação 

8 Outdoors (6 Publirádio + 2 CMS) Divulgação 

4 Outdoors RTA (Aluguer + produção lona) Divulgação 

100 inserções/dia spot 15" 2 xs Ecran multimedia Divulgação 

1/4 página publicidade – Jornal do Algarve Divulgação 

 

O plano final, resultante da análise de todas as propostas por parte da CO XII FMS e do GIRP, contemplou os 

seguintes meios: 

 Imprensa Escrita - Barlavento, Jornal do Algarve, Terra Ruiva, Correio da Manhã e Record; 

 Imprensa Online – Região Sul, Sul Informação; 

 Rádio – Rádio Fóia, Rua FM, Sagres FM e Radiolé (Huelva, Espanha); 

 Televisão – RTP, SIC, TVI e CMTV; 

 Distribuição de Flyers pelos CTT - Localidades alentejanas fronteira Algarve e Localidades algarvias: Lagos; 

Portimão; Lagoa; Monchique; Albufeira; Loulé; Faro; 

 Traduções: inglês, espanhol, francês e alemão; 

 Suportes gráficos – Programas, flyers, mapas, editais, posters Xilb dos pequenos, bilhética (torneio, espectáculo, 

entrada, roupeiros, Xilb dos pequenos; voucher de alojamento e alimentação, vouchers de circulação e estacionamento 

para residentes, expositores, Santa Casa da Misericórdia de Silves – SCMS, sponsors, creditação de imprensa), capas, 

medidores de crianças e outros; 

 Comunicação outdoor – Outdoors da rede Publirádio (6), da rede da CMS (2) e da RTA (4), mupis, autocolantes 

nos autocarros da CMS, avião. 

 

13. Protecção Civil,  Segurança e Primeiros Socorros  

Num evento de grande importância para a CMS, caracterizado por uma grande afluência e visibilidade exterior, com 

milhares de visitantes diários confinados a um espaço restrito e com especificidades muito próprias, foi necessário 

implementar medidas mitigadoras dos riscos existentes e potenciais, tendo-se estabelecido um dispositivo de 

prevenção e apoio ao evento e, adicionalmente, planeado o grau de prontidão de todos os agentes envolvidos na 

contingência de um eventual acidente grave ou catástrofe. Assim, o Serviço de Protecção Civil da CMS elaborou um 

plano de Coordenação da FMS tendo em conta a implementação das seguintes medidas correctivas: 

 Instalação de hidrantes (bocas-de-incêndio); 

 Montagem de lanços de mangueira no recinto; 

 Pré-posicionamento de um autotanque do Município na área topograficamente mais elevada da cidade; 

 Instalação de um posto de comando; 
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 Reforço da equipa de segurança com mais 2 elementos; 

 Utilização da unidade móvel de saúde como posto médico avançado; 

 Balizamento das áreas restritivas de estacionamento. 

 

O plano de coordenação teve em conta a mitigação do risco no perímetro do evento mas também, em toda a zona 

envolvente, tendo sido dividido em duas grandes áreas de actuação; por um lado a segurança – security, protecção 

contra acções hostis e controlo de acessos e, por outro, o socorro e salvamento – safety, isto é; a proteção contra 

acidentes, identificação de situações de risco imediato e exame primário das vítimas. 

Não obstante o acréscimo do número de visitantes, verificou-se um ligeiro decréscimo do número total de 

ocorrências relativamente ao ano transacto devido, muito possivelmente, à forte articulação com todos os agentes 

envolvidos na monotorização de zonas de elevado risco e à introdução de medidas correctivas que transitaram da 

avaliação efectuada no ano passado. 

 

14. Animação 

A animação é a atividade 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.  

Foi realizado um exaustivo trabalho de consulta de prestadores de serviços na área da animação e analisados os 

respectivos orçamentos. Consequentemente desenvolveu-se a selecção daqueles que pretendíamos ter no evento, por 

segmento de actuação, e negociação de orçamentos. Por último, e via Divisão Financeira, foram realizadas as 

adjudicações aos seguintes grupos e artistas apresentados por segmento de actuação e tipologia na tabela 6: 

 

Tabela 6 

Lista de grupos de animação participantes 

Grupos Segmento Actuação Tipologia 

Al Medievo Grupos de música Música cristã 

Alcaravan Grupos de música - Castelo Música árabe 

Al-Folk Grupos de música Música árabe 

Anymamundy 
Grupos de animação de rua 

Espectáculo do Castelo 
Animação Rua 

Arakisati Fahrar Grupos de dança - Castelo Dança oriental 

Cornalusa Grupos de música Música cristã 

Dá Pra Pular Grupos de dança Dança cristã 

Eduardo Ramos Grupos de música Música árabe 

Emad Selim Grupos de dança Dança Sufi 

Encadeamentos Históricos Espectáculo do Castelo Recriação 

F&C, Falcoaria-Cetraria Espectáculo do Castelo Falcoaria 

Milícia Al-Mouthamid Recriação histórica - Castelo Teatro 

Mónica Saffron Fire Grupos de dança - Castelo Dança oriental 

Mozarabes Grupos de música e Grupo de dança Música árabe 

Pedro Correia Outros Serpentes 

Pedro Francisco Outros Passeios burro 

Percutunes Grupos de música Percussão 

Raks Al Amar 

Grupos de música 

Grupo de dança 

Espectáculo do Castelo 

Música e Dança oriental 

Saltimbanco Da Charneca Grupos de animação de rua Comédia 

Sons Da Suévia Grupo de música Música cristã 

Viv'arte 

Torneios Medievais 

Recriação histórica 

Grupos de animação de rua 

Recriação 

Wild Fire Dance Espectáculo do Castelo Fogo 
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Em relação à edição de 2014, houve um aumento do número de grupos contratados de 17 para 22. 

 

“Serões do Axarajibe”  

O espectáculo do Castelo de Silves, Serões do Axarajibe, foi criado e produzido internamente, pelo sector de Cultura 

da Divisão de Cultura, Turismo e Património, recorrendo a recursos internos e vocacionando a despesa necessária no 

investimento na aquisição de equipamento de luz e som, cuja utilidade não se esgota na FMS, uma vez que este 

equipamento é utilizado em diversas actividades ao longo do ano. O espectáculo revelou-se um sucesso, granjeando 

elogios das sucessivas plateias, contando no seu todo com cerca de 6240 espectadores ao longo dos 10 dias do evento. 

 

15. Torneio Medieval 

O Torneio de Armas a Cavalo trata-se de um espectáculo de simulação de jogos de guerra medievais, justas apeadas 

e a cavalo, destreza no manejo de diversas armas, perícia no resgate de objectos e animação casual. Na XII FMS, foi 

assegurado pela companhia de teatro Viv’arte. 

Orientados pela contextualização histórica da XII FMS, o espectáculo foi marcadamente islâmico, corrigindo-se dessa 

forma uma incongruência que existia, uma vez que apresentávamos aos visitantes um torneio inspirado em hábitos 

cristãos numa recriação histórica de marcado cariz islâmico. 

O recinto tinha capacidade para 900 lugares sentados para público, um palanque, cavalariças, uma casa de banho, 

quatro portas de acesso ao exterior e uma cabine de venda de ingressos. 

Houve um aumento do número de espectadores na XII FMS, em praticamente todos os dias, na sessão das 20h. O 

mesmo não se verificou relativamente à sessão das 22h30, em que houve uma diminuição. 

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

 

Tabela 7 

Nº ingressos pagos no Torneio Medieval 

 Total Média % Ocupação 

Sessão 20h00 7.571 757 84,12% 

Sessão 22h30 4.188 419 46,53% 

Total 11.759 1.176 65,33% 

 

A interpretação destes indicadores é importante pois dá-nos a percentagem do desempenho de cada sessão do 

torneio nos indicadores totais apurados. A primeira sessão contou com uma taxa de ocupação total de 84,12%, o que é 

satisfatório. Quanto à segunda sessão, não foi possível atingir o mesmo grau de ocupação. Com uma taxa total de 

46,53%, o desempenho ficou bastante aquém do expectável. 

 

16. Xilb dos Pequenos 

Pelo terceiro ano consecutivo, foi proporcionado na FMS, um espaço onde as crianças e famílias pudessem usufruir 

de actividades de expressão manual e criativa, dirigidas a estes públicos e enquadradas historicamente no evento. Este 

espaço manteve-se aberto diariamente entre as 18h00 e as 0h00, de 7 a 16 de Agosto. 

As actividades propostas para o espaço tiveram em conta para além do enquadramento histórico proposto para o 

evento, a capacidade de recursos humanos disponível, a execução de actividades diferenciadas que abrangessem um 

público a partir dos 3 anos de idade, sempre acompanhados por um familiar maior de idade. Este requisito permitiu 

simultaneamente o envolvimento de adultos e jovens nas actividades com as crianças e o conhecimento de alguns 

conceitos e práticas artísticas associadas a actividades ancestrais. 

• No tempo do Oleiro Hassan (oficina de exploração e modelagem de argila) 

• A mágica Capital da Cultura (Workshop de sons, dança e expressões) - dinamizada pela Associação Al-Raks 

• Entre triângulos, quadrados e cores (oficina de produção e pintura de mosaico inspirado em modelos de 

tradição islâmica) 
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• Lendas e histórias em tempo de mouros (hora da história pelas 22h00, com narração de algumas lendas de 

mouros e cristãos e interacção com fantoches). 

 

Durante o evento temos a assinalar o excelente feedback de todos os visitantes, em particular dos mais novos e 

sobretudo nas novas actividades apresentadas. Salientamos a excelente aposta do workshop dinamizado pela 

Associação Al-Raks que associou o conhecimento de sons e os instrumentos de tradição islâmica à dança oriental. 

A tabela 10 apresenta a afluência de participantes às oficinas de expressão plástica: 

 

Tabela 8 

Número de participantes nas oficinas de expressão plástica 

Dia Meninos Meninas Total 

07 45 55 100 

08 85 90 175 

09 55 74 129 

10 33 56 89 

11 50 67 117 

12 52 63 115 

13 61 67 128 

14 43 67 110 

15 51 53 104 

16 37 48 85 

Total 512 640 1152 

 

17. Portas e Bilheteiras  

Bilheteiras 

Durante os 10 dias de FMS funcionaram 6 bilheteiras com cerca de 17 bilheteiros diariamente. Com horário entre as 

17h00 e as 00h30, encontravam-se posicionadas em locais estratégicos da cidade, ou seja, perto das maiores zonas de 

estacionamento, principais vias de acesso pedonal ao recinto e perto das zonas de controlo de entrada. 

 

Portas 

Existiram, em todos os dias de FMS, 8 portas, em que 3 destas eram volantes, ou seja, portas onde devido à baixa 

afluência de entradas e para melhor gestão de recursos humanos, possuíam venda de bilhetes diários. 

 

Ingressos 

Nas bilheteiras foram vendidas diferentes tipologias de ingressos, conforme é apresentado na tabela 9: 

 

Tabela 9 

Tipologia de ingressos na XII FMS 

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

€ 4,00 (durante a FMS) 

Bilhete Diário € 2,00 

Bilhete Torneio de Armas a Cavalo 

(inclui bilhete diário) 
€ 5,00 

Bilhete Espectáculo no Castelo 

(inclui bilhete diário) 
€ 5,00 

Bilhete Experiência Medieval 
€ 35,00 (adulto) 

€ 17,50 (Criança) 
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Número de visitantes 

A XII FMS foi a quarta 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, 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 XII FMS, à semelhança do cálculo efetuado em anos 

anteriores, conforme consta na tabela 10 

Tabela 10 

Número de visitas por tipologia de Ingresso 

Ingresso 2015 

Bilhete diário + Pulseira 113.339 

Torneio de Armas a Cavalo 11.759 

Serões do Axarajibe 6.240 

Experiência Medieval 56 

Total 131.394 

 

18. Despesa 

Para a organização da XII FMS foi reunido um orçamento global de € 302.944,90 (Trezentos e dois mil novecentos e 

quarenta e quatro euros e noventa cêntimos). A afectação do orçamento disponível às despesas necessárias à 

organização da XII FMS foi pautada pelo rigor imposto pela CO XII FMS. Note-se que o valor apresentado trata-se, como 

já referido, do orçamento disponível, não tendo sido aplicado na íntegra. O orçamento foi composto pelas seguintes 

verbas: 

Tabela 11 

Orçamento XII FMS 

Categoria Proveniência Valor 

Bens Câmara Municipal de Silves € 58.000,00 

Serviços Câmara Municipal de Silves € 226.010,00 

PATROCÍNIOS 

Zoomarine 

€ 18.934,90 

Unicer 

Krazy World 

Yellow Fish Transfers 

Amendoeira Golf Resort 

Região Turismo Algarve 

TOTAL € 302.944,90 

 

Através da análise da tabela 11, onde é apresentado o orçamento geral disponível para a organização da XII FMS, é 

possível concluir que 93,75% provém do erário público, disponibilizado através do Orçamento Municipal 2015 da CMS. 

Os restantes 6,25% foram provenientes dos patrocinadores do evento. A integração de verba proveniente do privado 

exigiu um esforço suplementar à CO XII FMS, que acaba por se traduzir em dividendos, ao se conseguir reunir verbas 

que permitem potenciar o orçamento, estabelecer relação win-win com os parceiros através das sinergias criadas e 

aumentar a notoriedade da FMS. 

 

Tabela 12 

Resumo da despesa assumida, por área 
DESPESAS Alimentação  Alojamento  Animação  Comunicação Louça Segurança e GNR  Diversos Fundo Maneio  TOTAL 

Previsto 2015 € 13.000,00 € 22.500,00 € 129.500,00 

€ 

€ 38.070,00 € 16.000,00 € 41.940,00 € 39.734,90 € 2.200,00 € 302.944,90 

Gasto 2015 € 10.902,98 € 19.952,06 € 125.754,33 € 35.603,04 € 15.801,89 € 40.150,64 € 36.382,70 € 746,84 € 285.294,48 

Remanescente € 2.097,02 € 2.547,94 € 3.745,67 € 2.466,96 € 198,11 € 1.789,36 €3.352,20 € 1.453,16 € 17.650,42 
 

 

file:///C:/Users/Paulo.Ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/51E67B96.xlsx%23Alimentação!A1
file:///C:/Users/Paulo.Ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/51E67B96.xlsx%23Alojamento!A1
file:///C:/Users/Paulo.Ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/51E67B96.xlsx%23Animação!A1
file:///C:/Users/Paulo.Ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/51E67B96.xlsx%23Comunicação!A1
file:///C:/Users/Paulo.Ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/51E67B96.xlsx%23Louça!A1
file:///C:/Users/Paulo.Ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/51E67B96.xlsx%23'Segurança%20e%20GNR'!A1
file:///C:/Users/Paulo.Ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/51E67B96.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Paulo.Ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/51E67B96.xlsx%23'Fundo%20Maneio'!A1
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Ao analisar a tabela 12, conclui-se que a despesa total com a XII FMS foi de € 285.294,48 (Duzentos e oitenta e cinco 

mil duzentos e noventa e quatro euros e quarenta e oito cêntimos). As áreas de despesas encontram-se já definidas 

desde a edição de 2012 e, entendeu a CO XII FMS, pela adequação que representam, manter a sua utilização. Por área 

de despesa é apresentado a verba aplicada e a verba remanescente, ou seja, aquela que não foi aplicada. Da verba 

disponibilizada, a CO XII FMS registou uma taxa de aplicação do orçamento disponível de 94,17%. Desta forma não 

foram aplicados na XII FMS € 17.650,42 (Dezassete mil seiscentos e cinquenta euros e quarenta e dois cêntimos), verba 

aforrada exclusivamente do orçamento do erário público. 

 

O gráfico 2 representa o peso em percentagem, por área, das despesas assumidas na organização da XII FMS. O 

gráfico permite analisar o peso que cada área representa na organização do evento. Esta representação é relevante 

para permitir uma perceção das principais despesas na organização do evento.  

 
Gráfico 2 

Peso da despesa, por área, no orçamento 

 
 

Claramente demarcada das restantes, surge a fatia da despesa com a animação, que representa 44,08% do valor 

total aplicado na XII FMS. Essencialmente composta por serviços, esta despesa necessita de reflexão e de novas 

estratégias de abordagem no sentido de potenciar a verba aplicada. 

Conforme constatado no gráfico 2, é para a componente de segurança que se afecta a segunda parcela mais 

representativa do orçamento do evento, com 14,07% da verba disponibilizada. Seguidamente aparece a despesa com as 

aquisições diversas, representando 12,75% do valor total da despesa com a XII FMS. 

A comunicação representa cerca de 12,48% da despesa. Menos representativa mas ainda relevante surge a despesa 

com o alojamento dos elementos de animação contratados, representam um esforço de 6,99% do orçamento total. O 

alojamento contratado destinou-se ainda a elementos de apoio à cenografia bem como no apoio ao programa Verão 

Total. Para a aquisição de loiça para a XII FMS foram afectos 5,54% do valor total da despesa efectuada. Neste caso é 

aplicado um valor que representa, acima de tudo, um investimento uma vez que a loiça é escoada através dos 

estabelecimentos de restauração. 

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

representa 3,82% do total da despesa. Esta área baixou a despesa total em cerca de 1,00% (€ 1.768,67) relativamente à 

XI FMS, apesar de se ter servido mais refeições. Este aspecto é alvo de relevância uma vez que demonstra o 

compromisso na gestão do orçamento, sem comprometer a qualidade e adequação do serviço prestado.  
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19. Receita 

A XII FMS gerou uma receita global de € 333.095,16 (Trezentos e trinta e três mil noventa e cinco euros e dezasseis 

cêntimos), superando claramente a despesa, conforme verificado no gráfico 7. Em seguida iremos analisar todos os 

indicadores que resultaram no apuramento do valor total da receita. 

 

Gráfico 3 

Comparação entre Receita e despesa 

 
O gráfico 7 permite verificar a diferença apurada entre a receita e a despesa. A XII FMS registou um saldo positivo de 

€ 47.800,68 (Quarenta e sete mil oitocentos euros e sessenta e oito cêntimos). É desejável que parte desta mais-valia 

gerada pelo evento seja aplicada na próxima edição. 

 

Gráfico 4 

Representação da proveniência da receita 

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

mais importante, correspondendo a perto de metade da receita gerada. A realização da FMS só é viável financeiramente 

pela existência de entradas pagas. Sem esta receita, a balança da FMS seria deficitária e organização do evento estaria 

comprometida. 

A receita de entradas diminuiu comparativamente à edição de 2014, devido ao aumento do número de pulseiras, 

que permite um maior número de entradas por um valor mais baixo. 
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A receita proveniente dos expositores, que corresponde à taxa de ocupação da via pública e do aluguer de 

estruturas, atingiu nesta edição o valor mais elevado alguma vez registado. Ainda que o crescimento não tenha sido 

significativo, o facto é de destaque meritório. 

Representando uma receita também significativa destaca-se aquela que é proveniente dos ingressos para o Torneio. 

Esta fonte de receita conheceu um decréscimo, relativamente à edição anterior da FMS, sobretudo na receita 

proveniente do segundo torneio diário. 

Relativamente à receita proveniente da venda de ingressos para o espectáculo do Castelo de Silves, verificou-se um 

valor bastante próximo em relação ao ano transacto. O conjunto de serviços que foi apresentado no Castelo de Silves 

garantiu a presença de uma oferta permanente ao visitante. Destacamos que o investimento na animação do Castelo de 

Silves foi diminuto, não prejudicando contudo a qualidade dos serviços apresentados nem do próprio espectáculo 

“Serões do Xarajibe”, que granjeou elogios da maioria dos espectadores. 

Digna de destaque ainda é a receita apurada no Louceiro. Ao analisar atentamente a área de despesa da loiça, é 

perceptível que o investimento resultou numa receita superior ao valor da aquisição dos bens. Mormente, a CMS ficou 

com as existências de todas as peças de loiça produzidas que foram devolvidas, podendo estas ser introduzidas na 

próxima edição da FMS. Com menor expressão surgem as restantes fontes de receita embora, em praticamente todas, 

consideremos que os valores apurados correspondem às expectativas.  

A receita proveniente do aluguer de trajes nos Roupeiros Reais, que reverte para a CMS, correspondeu ao valor de € 

1.640,50 (Mil seiscentos e quarenta euros e cinquenta cêntimos). Esta verba representa 25% da receita total gerada, 

uma vez que os restantes 75% reverteram para a CPSBM, associação que explorou o serviço. 

As cauções representaram € 2.589,00 (Dois mil quinhentos e oitenta e nove euros) de receita. Este nunca é um 

indicador positivo. Este valor corresponde à retenção das cauções de 10 participantes. Implícito encontra-se o 

incumprimento do Regulamento da FMS, pelo que esta 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 € 1.732,50 (Mil setecentos e trinta e dois 

euros e cinquenta cêntimos), receita esta que representou um crescimento de 71,71% quando comparada com a edição 

de 2014. Ainda assim, consideramos que este produto tem potencial para gerar uma receita bem mais representativa, 

necessitando ser estruturado com maior antecipação. 

O gráfico 5 pretende representar a proveniência da receita, de forma percentual e por comparação entre todas as 

fontes de receitas para a CMS, identificadas no evento. 

 

Gráfico 5 

Peso da receita, por área, no orçamento 

 
 

Com uma percentagem de 44,12% sobre a receita total, as entradas no perímetro do evento são a fonte mais 

representativa de receita da XII FMS. Representando cerca de ¼ da receita total apurada, com 22,20%, surge a taxa de 
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ocupação da via pública e aluguer de estruturas aos expositores. Com preponderância destaca-se ainda a receita 

apurada nas entradas diárias com espetáculos, Torneio de Armas a Cavalo e Serões do Xarajibe, no Castelo de Silves, 

que representam respectivamente com 17,65% e 9,37% do valor total da receita gerada. Menos representativa no 

volume total da receita, e como a 5.ª receita mais representativa, surge a apurada pelo Louceiro, com uma 

representação de 4,88% da receita total apurada. 

As outras fontes de receita representaram percentagens menores, respectivamente 0,78%, no caso das cauções 

retidas; 0,52% no que respeita à receita da Experiência medieval e, por fim, a receita com os Roupeiros, com uma 

percentagem de 0,49%. 

A tabela 13 apresenta um resumo da receita, por área, onde se pode conhecer outros detalhes da receita gerada. 

 

Tabela 13 

Resumo da receita, por área 

RECEITAS Expositores Entradas  Torneio  Castelo  Experiências Louceiro Roupeiros  Cauções TOTAL 

Antes FMS € 73.934,66 € 15.321,00 ------ ------ ------ € 10.127,40 ------ ------ € 99.383,06 

Durante FMS ------ € 131.626,00 € 58.795,00 € 31.200,00 € 1.732,50 € 19.529,50 € 6.562,00 ------ € 249.445,00 

Após FMS ------ ------ ------ ------ ------ € -13.400,40 € -4.921,50 € 2.589,00 € -15.732,90 

TOTAL € 73.934,66 € 146.947,00 € 58.795,00 € 31.200,00 € 1.732,50 € 16.256,50 € 1.640,50 € 2.589,00 € 333.095,16 

 

Da análise da receita apurada são apresentados 3 blocos de informação, a receita gerada antes do início da FMS, a 

receita gerada durante a FMS e a receita ou restituições ocorridas após a FMS.  

O gráfico 6 representa a receita de bilheteira proveniente da venda de pulseiras e ingressos diários no evento, por 

dia. Não estão considerados nesta representação os ingressos para os espectáculos de entrada paga. 

 

Gráfico 6 

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

 
 

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

sábados foram os dias onde a receita atingiu os valores mais significativos. O dia 15 de Agosto, Sábado, representou 

uma receita aproximada e equiparada ao primeiro sábado (dia 8 de Agosto). Destaque para os dias 12 e 13 de Agosto, 

quarta e quinta, que apresentou uma receita de € 14.430,00 (Catorze mil, setecentos e cinquenta e quatro euros) e € 

14.138,00 (Catorze mil, cento e trinta e oito euros), respectivamente. 

Relevante é ainda o desempenho da pré-venda, onde se registou o valor de € 15.321,00 (Quinze mil trezentos e vinte 

e um euros). Neste caso, ao contrário dos dias do evento, o maior contributo para o valor registado provem da venda de 

pulseiras, que em pré-venda têm um custo menor do que durante o evento. 

file:///C:/Users/Paulo.Ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ABC5C637.xlsx%23Entradas!A1
file:///C:/Users/Paulo.Ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ABC5C637.xlsx%23Torneio!A1
file:///C:/Users/Paulo.Ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ABC5C637.xlsx%23Castelo!A1
file:///C:/Users/Paulo.Ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ABC5C637.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Paulo.Ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ABC5C637.xlsx%23Louceiro!A1
file:///C:/Users/Paulo.Ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/ABC5C637.xlsx%23Roupeiros!A1


 

 

15 

A receita média diária durante a XII FMS, proveniente das bilheteiras, foi de € 13.132,60 (treze mil centro e trinta e 

dois euros e sessenta cêntimos). Assim, registaram-se 6 dias acima da média, concretamente sexta-feira (7/08), Sábado 

(8/08), terça-feira (11/08), quarta-feira (12/08), quinta-feira (13/08) e sábado (15/08). Os restantes dias resultaram em 

receita abaixo da média diária. 

O gráfico 7 representa a receita proveniente dos torneios realizados diariamente. 

 
Gráfico 7 

Receita proveniente dos torneios realizados diariamente 

 
 

Conforme já referido, a receita dos torneios representa a 3.ª mais importante fonte de receita originada pela XII 

FMS. Com uma média diária de receita gerada de € 5.879,50 (cinco mil e oitocentos e setenta e nove euros e cinquenta 

cêntimos), foi claramente o dia 10 de Agosto, uma segunda-feira, aquele que registou menor afluência ao Torneio, 

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

Registam-se 4 dias abaixo da média apurada, estando os restantes 6 dias acima da média diária apurada. Atípico é o 

desempenho do primeiro fim-de-semana, onde ambos os dias ficam abaixo da média apurada, situação pouco habitual. 

Sabemos já que, a lamentável má qualidade dos intervenientes que asseguraram o espectáculo do Torneio, situação que 

se registou até ao dia 10 de Agosto, contribuiu para os resultados apurados. 

 
Gráfico 8 

Receita proveniente da venda de ingressos para o Espectáculo Noites do Axarajibe 
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A receita proveniente da venda de ingressos para o Espectáculo do Castelo de Silves manteve um equilíbrio ao longo 

dos vários dias do evento. Este equilíbrio é justificado pelo facto do espectáculo registar, invariavelmente uma procura 

acima da oferta disponibilizada. A lotação do espectáculo do Castelo de Silves foi rectificada durante a XII FMS, após 

percebermos que existia capacidade para acolher, em segurança e conforto, mais espectadores. Este aumento de 

capacidade ficou disponível a partir de quinta-feira, 13 de Agosto, e o gráfico 12 permite constatar essa alteração. 

É ainda relevante destacar 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 após apurada a 

receita do 5.º dia do evento. 

O gráfico 9 visa representar a receita gerada pelo Louceiro, por dia. 

 

Gráfico 9 

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 estão obrigados a adquirir e utilizar a loiça oficial. A tendência natural é que com o 

decorrer dos dias as necessidades sejam cada vez mais reduzidas.  

Relativamente à receita gerada pelo roupeiro, apenas reverteu para o Município 25% da mesma, dado que o serviço 

à semelhança do câmbio e da exploração da distribuição das bebidas foi entregue a Associações. 
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20. Conclusão  
A Comissão Organizadora, à semelhança do ano anterior, orientada sob um conceito de responsabilidade partilhada 

entre todos os elementos, obteve os resultados esperados. Tanto os indicadores de desempenho como os indicadores 

de satisfação atestam esta percepção. 

Um controlo rigoroso e permanente das despesas, o envolvimento directo dos responsáveis de cada área na 

aquisição dos bens e/ou serviços necessários à realização do evento e o planeamento das diferentes áreas de actuação, 

foram essenciais para o bom desenrolar do evento que, nesta edição, registou um aumento de procura de visitantes. 

Salientamos também um aumento da oferta existente e o registo de elevados níveis de satisfação por parte dos 

expositores, manifestado nos questionários efectuados. Com estes resultados, o sucesso da FMS e o seu 

reconhecimento como um dos maiores eventos do Algarve sai mais uma vez reforçado. 

No entanto, apesar dos indicadores positivos apresentados anteriormente consideramos que um evento desta 

dimensão deve ser preparado ao longo de todo o ano, existindo várias áreas de actuação que devem ser desenvolvidas 

ou melhoradas. 

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

 Continuação com o procedimento de constituição de uma equipa de trabalho, que aumente a sua dimensão 

com a aproximação do evento e que trabalhe em exclusividade para a organização da FMS; 

 Alteração do Regulamento da FMS. A proposta de alteração do documento de 2012, que já se encontra em fase 

de revisão, merece uma cuidada rectificação de modo a permitir a sua evolução, de modo a ajustar-se às futuras edições 

do evento; 

 Na presente edição foram cedidos 3 serviços (Câmbio Real, Roupeiro e Distribuição de Bebida), pelo que foi um 

bom princípio de integração do Associativismo local. Neste sentido, deverão ser integradas mais associações na 

organização do evento, através da atribuição da exploração de mais serviços; 

 Continua a ser necessário criar uma maior proximidade e envolvimento com a população residente, levando-as 

a participar na criação da imagem do mesmo, angariando colaboradores para o evento, incentivando a decoração de 

fachadas na cidade, entre outras; 

 À semelhança da edição anterior é necessário valorizar e integrar o comércio local no evento; 

 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; 

 Investimento em cenografia, a FMS necessita de renovação; 

 Reajuste do perímetro do evento à cidade, com a possibilidade de expandir a sua disposição para novas áreas, 

introduzindo desta forma as necessárias inovações. 

 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.  

 

Em suma, há um sentimento de dever cumprido com responsabilidade e compromisso com a importância que a FMS 

representa hoje em dia para a economia do concelho de Silves, para a identidade de todos os Silvenses e para a 

notoriedade deste território a nível regional e nacional. 


