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FEIRA MEDIEVAL DE SILVES COMECAA 8 DE AGOSTO

A sexta edi~ao da FEIRA MEDIEVAL DE SILVES tera lugar entre os dias 8 e 16 de Agosto de 2009, realizando-se este
evento no centro historico da cidade, com horario de abertura as 18hOOe de encerramento a 01hOO. Serao nove dias
de recria~ao historica do perfodo medieval da antiga capital do Reino do Algarve.

o grande proposito deste evento e proporcionar a crian~as, idosos, jovens e demais populal;ao que visite a cidade uma
visao do que ela tera sido outrora e da sua importancia incontomavel na historia do AI-Gharb, para alem de potenciar
o turismo cultural e a promo~ao do concelho, apresentando-o como uma zona chave numa regiao onde 0 tipo de
Turismo instalado e 0 de Sol e Praia.

A organiza~ao da Feira esta a cargo da Camara Municipal de Silves, atraves da sua Divisao de Educa~ao, Cultura,
Turismo e Patrimonio.

A preocupa~ao em situar historicamente a recna~ao do espa~o e factos dramatizados ao longo dos nove dias do
evento nos seculos XI, XII e XIII tern Ijga~ao directa com os acontecimentos vividos nessa epoca, permitindo que os
primeiros dias da Feira sejam de inf'luencia predominantemente arabe ainda que repletos de batalhas que resultavam
em altera~oes nos designios da soberania sobre a cidade de Silves e os ultimos dias sejam de influencia
marcadamente crista. Este facto, transforma-a num evento de referencia nacional, com urn caracter ludico, turistico e
cultural unico.

Mil e urn personagens deambularao pelas ruas ingremes e estreitas do centro historico, agora engalanadas para
receber reais acontecimentos e outros. Num cenario natural e unico no que concerne ao patrimonio edificado, do
vermelho do gres que coabita com 0 ocre que pincelou beirais e paredes, passando por patios e varandas, passarao
figuras do povo, do c1ero ou da nobreza, homens de armas e muitos outros, que entre sons e cheiros caracteristicos,
serao urn apelo constante aos sentidos e ao imaginario de cada urn.

Do rio Arade ao Castelo havera todo urn ambiente de festa e de descoberta continua. A historia sera contada nao so
atraves das varias represental;oes, mas tambem pela cenografia envolvente e por inumeros apontamentos que
surgirao, ora num painel, ora numa exposi~o, ou ate mesmo num edital.

Dia 8 de Agosto, os tambores iraQ rufar por toda a cidade, musicos, bailarinos, outros artistas e personagens da
historia, juntar-se-ao e junto ao cais esperarao Ibn Mozaine, nomeado governador de Silves, quando esta cidade
integrava 0 A1-Andalus.

Apadrinhado por uma pequena corte, Ibne Mozaine fara desta terra, Madinat Xilb, capital da cultura.

Por aqui passarao e viverao, pensadores, cientistas, matematicos, poetas e demais gente culta e letrada, ficando como
referencia dessa epoca, AI-Mutamid, Vali de Silves, mais tarde rei de Sevilha e, por fim exilado, em Agmat, onde
faleceu.

AI-Mutamid e 0 seu amigo Ibn Amar imortalizaram nos seus poemas uma epoca faustosa, dedicada a poesia, mas
tambem a ca~a, aos prazeres do harem e a longas festas, quer nas varandas dos palacios, quer nas margens do
Arade.

Relernbraremos a epoca das taifas e toda uma reorganiza~ao administrativa e politica, reveladora da importancia de
Silves na Peninsula Iberica.

Recordaremos os povos que aqui viveram, respeitando e valorizando 0 legado por eles deixado. Reavivaremos a
Judiaria e 0 seu lugar de culto. Por outro lado, darernos voz a outros credos religiosos, pelo chamamento para a
ora~ao e ainda recriando uma mesquita. 0 cristianismo tera larga expressao, quando D. Paio Peres Correia conquistar
definitivamente Silves, revelando posteriormente, ao mundo, importantes bispos de Silves.

Por fim e numa inesquedvel viagem pelo tempo, assistiremos com D. Dinis, Senhor e Rei de Portugal e do Algarve, ao
concelho dos homens bons da cidade de Silves e a entrega de urn documento outorgado por aquele rei, que nao sendo
guerreiro sou be administrar, reordenar e fazer poesia e como tal sera recordado, atraves das suas cantigas de amigo e
de amor.



Folia, encanto, misterio e um encontro com a historia atraves de mUitas estorias, e a proposta irrecusavel que
encontrara de 8 a 16 de Agosto de 2009, fazendo jus a silves, uma Historia Interminavel.

A moeda utilizada na Feira eo XILB. Ha tres tipos de moeda:
• '12 XILB = € 0,50
• 1 XILB = € 1,00
• 5 XILB = € 5,00
a dlmbio devera ser feito a entrada e saida da Feira.

Diariamente pelas 20hOO horas, numa Ii~a construida de forma a fazer jus a epoca, decorre um torneio medieval. as
bilhetes poderao ser adquiridos em qualquer dia no Secreta ria do da Feira, ate as 18:00 horas. Das 18:00 as 20:00 no
proprio local onde decorre 0 torneio. a prec;o dos bilhetes, a partir dos seis anos, e de 4 XILB nas bancadas
corridas (ou seja, €4,00) e de 4,5 XILB nas bancadas com cadeira (ou seja, €4,50).

Tres roupeiros disponibilizam a quem 0 desejar, 2638 fates de homem, mulher e crianc;a. as fatos sac alugados pelo
valor de 2 XILB (ou seja, €2,OO).

Ao fango das quatro edic;oes passadas, 0 evento vem crescendo e acumulando um sucesso significativo, solidificando-
se como uma referencia neste segmento de produtos, nao apenas na regiao, mas a nivel nacional. Este
reconhecimento so e possivel pelo trabalho de todos os intervenientes e pelos criterios rigorosos de qualidade que sac
adoptados na selecC;aoe adequaC;aode todas as decisoes.
Para os comerciantes e Indiscutrvel que a Feira Medieval se assume como um negocio, mas para a Camara Municipal
silves representa uma montra do esp6lio patrimonial, politico e cultural que e inerente ao titulo silves. Nesse sentido,
sac tidos culdados especfficos na concepc;ao/prepara~o do evento, que sac consequencia directa do conceito que se
pretende implementar nesta Feira, ou seja, a reconstru~ao de um ambiente historico que rellicta, com muito rigor, nao
apenas os ambientes da epoca medieva, mas os factos, mod os de vida e habitos (socials, gastronomlcos, politicos,
religiosos) vivid os na cidade, pelas gentes da epoca, com 0 maximo de qualidade e seguranc;a.

Asslm, esse rigor rellecte-se em cUidados particulares de organiza~o e de respeito pelas leis nacionais e comunitarias,
nomeadamente, referentes a Feiras e Mercados temporarios. Nesse sentido, sao instalados pontos de agua potavel,
bem como canalizaC;ao e lava-Ioi~as em todas as barracas dedicadas a comercializaC;ao de generos alimenticios, de
modo a permitir a lavagem de utensflios ou alimentos. Tambem as normas da seguranc;a alimentar sac devidamente
respeitadas, havendo uma estreita colaborac;ao entre a organizac;ao e a ASAE.

A Ilmpeza do recinto e realizada diariamente pelos servic;os da Divisao de servi~os Urbanos e Ambiente - DsUA. as
espac;os publicos mostraram sempre asseio. A limpeza das barracas e tabernas e da responsabilidade dos seus
proprietarios.

As condic;oes basicas de luz artificial sac garantidas pela colocaC;aode diversos pontos de electricidade em todas as
tendas ou barracas inseridas no perimetro da Feira Medieval, para alem de tochas e velas.

Ha um plano de emergencia especifico para 0 evento, que contempla todas as situac;oes de risco posslveis, estando os
bombeiros do Municipio, bem como diversos funcionarios da autarquia, de prevenC;ao e presentes no local, dando
apoio.
A seguranc;a tambem foi acautelada, existindo uma estreita colaboraC;ao com as autoridades locais (GNR) e eXistindo,
no local, 24h sobre 24h, seguran~a privada, que vela pela seguranc;a de barracas e haveres dos expositores, bem
como pela seguranc;a de todos os visitantes da Feira.

No que diz respeito a decoraC;aoe materia is usados no recinto ha uma rigorosa vigilancia por parte da organizaC;ao, de
modo a que nao sejam visiveis materia is plasticos ou de outras naturezas, que no periodo medieval nao fossem
usados. No que toea a gastronomia ha indicac;oes muito c1aras no sentido de que os alimentos confeccionados nao
deverao conter ingredientes desconhecidos na Idade Media, como a batata, pimentos, entre outros (sobretudo, devido
ao facto de serem provenientes do continente americano).
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Tambem os trajos sao uma das imagens mais significativas do rigor e qualidade do evento. Propriedade da Camara
Municipal de Silves, todos eles foram produzidos pelo estilista Antonio Gracias, um filho da terra.

Outro importante principio defendido pela organizac;ao tern a ver com a utilizac;ao do Xilb durante 0 periodo da Feira e
para isso tem contado com a ajuda dos comerciantes. E colocada uma barraca de cambios na entrada sui da Feira
Medieval, on de se promove a troca dos Euros por Xilbs, embora ambos sejam moeda corrente dentro do recinto.

A Animac;ao

A animac;ao da Feira Medieval e assegurada pela companhia Viv'Arte e pelo grupo Mestre de Armas. A primeira
companhia, profunda conhecedora da historia de Silves assim como do universe das Feiras Medievais ern Portugal e no
estrangeiro, e responsavel pelo cortejo historico, abertura da Feira e por fazer circular pelos varios largos os diversos
grupos de animac;ao [musica, bailarinas, animadores e mendigo]; pelo Torneio Medieval a cavalo (0 mesmo
espeetaculo, diariamente, durante todos os dias da Feira) e ainda pela teatralizac;ao, a cada dia a representac;ao de um
momenta historico da cidade de Silves. Ao todo cerca de 100 pessoas garantem a teatralizac;ao de faetos da historia
local.

as Mestre de Armas apresentaram a recriac;ao historica de uma almafala (acampamento militar) com as suas
vertentes civis e militares, desde a cozinha, costura, leitura, musica, jogos e lutas apeadas e demonstrac;oes de armas.
a publico e convidado a participar, desenvolvendo uma participac;ao activa nas encenac;oes do quotidiano na era
medieval. Esta companhia tambem participa no cortejo historico.
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