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Numa sociedade cada vez mais globalizada, a tendência para a 

adopção de padrões e normas comportamentais uniformes é 

uma constante. O folclore, enquanto estudo e conhecimento 

das tradições de um povo, tem o papel de garantir a identidade 

cultural de uma comunidade. O presente artigo pretende ser 

um instantâneo de uma manifestação plural, porém consistente 

e uniforme na sua vontade de fazer prevalecer a riqueza e a 

diversidade próprias do ser humano1.

introdução

Numa sociedade cada vez mais glo-
balizada, a tendência para a adopção 
de padrões e normas comportamen-
tais uniformes é uma constante. De 
Tóquio a Buenos Aires, passando por 
Berlim e Dacar, são difundidas as mes-
mas músicas, assistem-se aos mesmos 
filmes e programas de televisão e são 
tidas como importantes referências 
às mesmas fontes, quase sempre de 
origem anglo-saxónica, e mais preci-
samente, norte-americana. O Folclore, 
enquanto estudo e conhecimento das 
tradições de um povo, expressa-se 
nas suas lendas, crenças, canções e 
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costumes, adquire neste contexto um 
significado especial e cada vez mais 
importante, o de garantir a identidade 
cultural de uma comunidade. 

O presente artigo pretende ser um 
instantâneo de uma manifestação 
plural, porém consistente e uniforme 
na sua vontade de fazer prevalecer a 
riqueza e a diversidade próprias do ser 
humano. 
o festivAl e os seus 

orgAnizAdores

O FolkFaro é o maior festival 
internacional de folclore a sul do 
Tejo, com créditos afirmados a nível 
internacional. Promove no Algarve 

um pólo de atracção para o Turismo 
de natureza cultural, tendo inserido a 
capital algarvia no roteiro dos grandes 
festivais internacionais de folclore. 
Este evento surgiu em 2003, e já 
trouxe à cidade cultura e tradições 
de grupos provenientes da Argentina, 
Brasil, Bulgária, Coreia do Sul, Costa 
Rica, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, 
Espanha, França, Geórgia, Guatemala, 
Holanda, Índia, Itália, Macedónia, Méxi-
co, País Basco, Paraguai, Perú, Polónia, 
Quénia, República Checa, República da 
Buriácia, República do Tataristão, Ro-
ménia, Rússia, Senegal, Sérvia, Turquia, 
Ucrânia, Venezuela (ver figura 2), entre 
inúmeros grupos portugueses.

O Grupo Folclórico de Faro (ver 
figura 3) para além de ser um grupo 
de folclore algarvio é também o grupo 
organizador do FolkFaro, e teve como 
fonte de inspiração a sua experiên-
cia nos inúmeros festivais nacionais 
e internacionais de folclore em que 
participou. 

As origens do Grupo Folclórico de 
Faro remontam ao início dos anos 30, 

fig 1: Logotipo do FolkFaro.



sendo o mais antigo grupo de folclore 
da região Algarvia e um dos mais anti-
gos do país. Os primeiros convites para 
apresentar danças regionais começa-
ram em 1930. Assim, começaram as 
primeiras representações do folclore 
regional e, principalmente, daquela 
que era considerada a mais típica e 
expressiva das danças algarvias – O 
Corridinho.

Actualmente o grupo conta com 
cerca de 50 elementos entre bai-
ladores, músicos e figurantes que 
se juntam com a principal intenção 
de preservar a tradição e a cultura 
algarvia.

Devido ao facto do FolkFaro ser um 
evento único e de incidência sazonal, 
que é desenvolvido para responder 
a necessidades específicas e que 
representa para os espectadores uma 
oportunidade única de lazer este pode 
ser caracterizado como um “Special 
Event”.

O festival realiza-se na segunda 
quinzena de Agosto, tem a duração de 
nove dias e conta com a presença de 
grupos de várias nacionalidades, tendo 
cada grupo uma noite específica para a 
sua exibição, que acontece ao ar livre, 
no palco da doca de Faro. Durante 
o festival os grupos participantes 
realizam vários tipos de espectáculos, 
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entre os quais se destacam as ani-
mações para reclusos, terceira idade 
e crianças. No entanto, no decorrer 
deste, os grupos presentes participam 
ainda noutros tipos de actividades, 
nomeadamente, gala de abertura, 
hastear das bandeiras, animação de 
rua, desfile dos grupos participantes 
na baixa da cidade, espectáculos nas 
cidades mais próximas e no Aquashow. 
No último dia do festival os grupos 
são convidados a participar numa 
celebração ecuménica (ver figura 1), 
tendo como epígrafe “A Paz e a Ami-
zade entre os Povos” em que cada um 
dos grupos lê uma mensagem e canta 
uma música em prol da paz e da união 
dos povos. À noite, no palco da doca, 
os grupos reúnem-se para a última 
actuação, ocasião plena de sentimento 
e normalmente carregada de intensa 
emotividade, pois está prestes a che-
gar a hora da despedida.

O FolkFaro mostra aos habitantes 
de Faro, e a todos os que visitarem a 
capital algarvia, a magia do encontro 
daqueles que preservam e mantêm 
vivas as suas raízes, a sua herança 
cultural. Durante uma semana mais de 
300 artistas, entre músicos, bailarinos 
e figurantes, enchem a cidade de uma 
alegria contagiante, partilhando com a 
população a sua forma de sentir o fol-

clore. Os participantes ficam alojados 
na Escola Secundária João de Deus, 
mais conhecida por Liceu, que amavel-
mente tem cedido as suas instalações 
para a organização do evento. Os 
aspectos logísticos só são possíveis de 
concretizar graças ao grande número 
de voluntários que se têm disponibi-
lizado para assegur a realização de 
inúmeras tarefas como a organização, 
recepção e acompanhamento dos 
grupos, cozinha, vendas, limpezas, 
entre outros.

creditAção cioff

Sendo este festival certificado pelo 
Conselho Internacional dos Organiza-
dores de Festivais de Folclore (CIOFF), 
é da responsabilidade do grupo orga-
nizador ter em atenção os seguintes 
pontos: os grupos participantes não 
devem exceder as 30 pessoas, incluin-
do directores, dançarinos, músicos, 
tradutores, e eventuais motoristas; 
todos os grupos convidados devem 
remeter à organização do festival 
materiais promocionais, cassetes 
vídeo ou DVD com actuação do grupo, 
cinco fotos de boa qualidade, historial 
do grupo e lista de participantes; os 
grupos devem pagar as suas próprias 
despesas de viagem até Portugal e re-
gresso, os que viajam de avião deverão 
chegar ao aeroporto de Faro, Lisboa 
ou Sevilha um dia antes do festival; a 
organização do festival providencia 
transporte em território português 
ou comparticipação para os grupos 
com transporte próprio, no custo de 
combustível, de €0,60 por quilómetro, 
alojamento em escola ou em resi-
dências de estudantes, alimentação 
com 3 refeições diárias, guias para 
acompanhamento dos grupos, ajudas 
de custo de €3,00 por pessoa e por 
dia e ainda actividades de animação 
e entretenimento para todos os parti-
cipantes; todas as actuações deverão 
ser efectuadas com música ao vivo e o 
estilo artístico dos participantes deverá 
basear-se no folclore da região ou país 
do qual o grupo é originário.

fig 2: Grupos Reunidos para a Celebração Ecuménica
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Os pontos anteriormente referi-
dos são fulcrais para a continuação 
da certificação do CIOFF. Esta é uma 
organização não governamental com 
relações formais de consulta com a 
United Nations Educational, Scientific, 
and Cultural Organization (UNESCO). 
O CIOFF foi criado em 1970, com o 
objectivo de salvaguardar a promoção 
e a difusão da cultura tradicional e do 
folclore. Actualmente, está representa-
do em mais de 70 países, através das 
respectivas secções nacionais, e reúne 
mais de 250 festivais internacionais em 
todo o mundo. Os festivais CIOFF são 
organizados para promover as diversas 
expressões da cultura tradicional tais 
como a música, a dança, o canto e o 
artesanato. Os artistas participantes 
reúnem-se com um propósito de Paz 
e Amizade. Através da promoção das 
artes folclóricas do seu país ou região 
junto dos outros participantes e do 
público, as prestações dos grupos con-
tribuem para o respeito pela herança 
cultural e pelas tradições dos povos.

o folkfAro e o seu PlAno 

estrAtÉgico

Numa perspectiva de marketing e 
seguindo as etapas de um plano es-
tratégico, a missão do FolkFaro é dar a 

conhecer não só a dança típica desta re-
gião mas também as diversas danças e 
tradições existentes por todo o mundo.

Um dos objectivos deste festival é 
diferenciá-lo de outros festivais de fol-
clore existentes a nível nacional, uma 
vez que a maioria destes eventos têm 
a duração de um ou dois dias e contam 
somente com a presença de grupos 
portugueses.

Com a divulgação, promoção e 
realização das diversas manifestações 
contidas na sua programação, este 
evento pretende ainda incentivar as 
populações em geral a conhecerem as 
tradições e costumes que também são 
seus na medida da sua inserção numa 
determinada cultura, aspecto este 
também verificado com a presença de 
grande número de imigrantes do Leste 
Europeu. É dada uma atenção especial 
aos mais jovens, pois este contingente 
populacional normalmente é incenti-
vado por vários apelos de índole mais 
consumista e frequentemente des-
conhece a diversidade e o potencial 
artístico do seu próprio enquadramen-
to cultural. 

Análise sWot

Um aspecto importante para com-
preender o significado do festival na 

vida da cidade de Faro foi a elaboração 
da análise Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats (SWOT) em que 
se verificam alguns pontos fortes, 
fracos, oportunidades e ameaças 
deste festival. Como pontos fortes 
destacam-se a diversificação da oferta 
turística da região e grande envolvi-
mento da comunidade. Relativamente 
aos pontos fracos os mais importantes 
a referir são a insuficiência de espaços 
para a prática destes espectáculos e 
as condições das infra-estruturas de 
alojamento para os grupos participan-
tes. Quanto às oportunidades deste 
festival é de salientar que deverão ser 
disponibilizados ao público mais luga-
res de estacionamento e ainda garantir 
uma mais intensa e eficaz promoção e 
divulgação do evento a nível nacional. 
Em relação às ameaças é de referir o 
risco de acidentes devido à elevada 
aglomeração de pessoas e ainda a ca-
rência de recursos financeiros, pois o 
festival está dependente de subsídios 
e patrocínios.

Note-se, porém, que a análise SWOT 
aponta para que, embora o festival 
possua algumas falhas, é uma mais 
valia para a dinamização do espaço, da 
cidade e da sua economia.

As conclusões da análise SWOT im-
plicam sublinhar alguns dos objectivos 
inerentes à realização do FolkFaro, 
dos quais destacamos a promoção 
da cidade de Faro como pólo cultural, 
atracção de um maior número de 
visitantes à cidade durante o evento e 
incentivar os habitantes e visitantes à 
prática e envolvimento no folclore.

inquÉrito Aos 

esPectAdores dA gAlA  

de ABerturA

Tendo como finalidade conhecer e 
identificar as características e as mo-
tivações dos visitantes que procuram 
este evento, bem como a sua opinião 
em relação à qualidade e organização 
do mesmo, pareceu ser interessante a 
realização de um inquérito. No entan-
to, um problema se colocou: tratando-

fig 3: Dançarina do grupo da Venezuela



se de um evento que decorre ao ar 
livre, com a apresentação diária de um 
grupo em Faro e outras apresentações 
a decorrerem simultaneamente em 
várias localidades durante nove dias, 
os seus espectadores constituem um 
público bastante diversificado e hete-
rogéneo nas suas características. Isto 
implicou que a aplicação do inquérito 
fosse limitada a um público mais espe-
cífico, presente num momento em que 

existiram condições para a execução 
do mesmo. Necessariamente, as con-
clusões foram redutoras e circunscritas 
ao tipo de público inquirido. 

Este inquérito teve como população 
alvo os espectadores que estiveram 
presentes na gala de abertura do Folk-
Faro e durante o referido espectáculo 
foram inquiridas 168 pessoas. Todos os 
inquiridos encontravam-se no Teatro 
das Figuras com a intenção principal 

de assistir a um espectáculo de danças 
e tradições provenientes de todo o 
mundo.

Relativamente à formulação 
estratégica, o segmento que a sessão 
de gala deste festival cativa são 
grupos de pessoas de uma faixa etária 
mais elevada e com habilitações 
literárias ao nível do ensino secundário 
e superior. Neste caso, é necessário 
implementar estratégias de forma a 
captar novos segmentos de pessoas, 
nomeadamente indivíduos de 
localidades próximas de Faro e 
indivíduos de faixas etárias mais 
jovens. Passando para a fase do 
targeting, que consiste na selecção 
dos segmentos de acordo com a 
atractividade, objectivos e recursos do 
evento, só se tornam alvos aqueles 
segmentos cujas necessidades 
possam ser satisfeitas pelos recursos 
do festival e de acordo com os 
objectivos deste. No caso particular da 
sessão de gala FolkFaro este segmen-
to é composto maioritariamente por 
indivíduos com idades superiores a 50 
anos. Geralmente estas pessoas 
interessam-se em conhecer diversas 
culturas, como as danças, as tradições 
e a história adjacente a cada país. 
Posteriormente analisámos o posicio-
namento, isto é, a forma como a 
organização é vista pelos públicos a 
quem se dirige. Trata-se de um 
conjunto de características de imagem 
que permitem ao público situar o 
produto num universo de produtos 
semelhantes e distingui-lo. Assim, 
pretendendo-se posicionar o FolkFaro 
como um evento de grande dimensão 
reconhecido a nível regional e 
nacional, o reconhecimento foi 
manifestado de forma evidente.

A reAlizAção do folkfAro, 

o mArketing – AsPectos 

tÉcnicos e Práticos

Na sequência das fases acima 
apresentadas seguimos para a análise 
dos 4 P do marketing mix, em que se 
realizou um estudo quanto ao produto, 
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fig 4: Casal Algarvio com Traje Citadino do Grupo Folclórico de Faro
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ao preço, à distribuição e comunica-
ção. O produto apresentado pelo Folk-
Faro é essencialmente a exibição de 
danças folclóricas dos mais diversos 
pontos do mundo através de espectá-
culos, ateliers, animação de rua, entre 
outros. Relativamente ao preço, e 
dado que o FolkFaro é um evento sem 
fins lucrativos, todos os espectáculos 
têm entrada livre, à excepção da gala 
de abertura na qual é cobrada uma 
quantia simbólica, em que 50% das 
receitas líquidas revertem a favor de 
uma instituição designada pelo grupo 
no próprio ano. Quanto à distribuição 
dos bilhetes para a gala de abertura, 
esta é feita no teatro Municipal de 
Faro, onde se realiza o evento. Os res-
tantes espectáculos são distribuídos 
por várias localidades, tais como Faro, 
S. Brás de Alportel, Quarteira, Albufei-
ra, Alte, Querença, Loulé, Boliqueime, 
Salir, Olhão e Luz de Tavira.

No que diz respeito à comunica-
ção do evento, esta é feita de várias 
formas, utilizando desde as mais 
populares às mais recentes técnicas de 
publicidade. Assim temos, anúncios do 
evento em jornais, rádios, cinema, fai-
xas, Mobiliário Urbano Para Informação 
(MUPI’s), outdoors, revistas, folhetos, 
merchandising (t-shirts), televisões 
digitais, entre outros. A comunicação 
é, então, uma das ferramentas mais 
importantes no marketing do evento e 
para garantir o seu sucesso é neces-
sária uma estratégia planeada de pro-
moção que viabilize a sua realização e 
dê a conhecer a sua existência junto 
do público. Outro factor de elevada 
importância na comunicação de um 
evento é a criação de uma imagem que 
os consumidores associem de imedia-
to ao festival, neste caso específico o 
logótipo do FolkFaro (ver figura 1).

Depois de cumpridas todas as fases 
acima descritas, passou-se a fase de 
implementação do evento. Nesta fase 
são apresentadas as várias actividades 
e as datas previstas para a realiza-
ção das mesmas. Uma vez que este 
espectáculo envolve a participação de 
muitas pessoas, é necessário proceder 

à sua organização pormenorizada-
mente, para que não existam falhas 
no decorrer do festival. Deste modo, a 
preparação do FolkFaro inicia-se assim 
que termina a edição do ano anterior. 
As primeiras reuniões servem para fa-
zer um balanço identificando os pontos 
positivos e negativos da edição ante-
rior e procurar alternativas para que no 
próximo ano não surjam os mesmos 
pontos negativos. O passo seguinte 
será fazer uma pesquisa sobre os pos-
síveis grupos a participar no festival e 
seleccionar os que mais se adequam 
ao evento. Posteriormente é feito um 
convite oficial aos grupos selecciona-
dos para conhecer até que ponto estes 
estão interessados em participar no 
festival. Mais tarde iniciam-se reuniões 
com os stakeholders com o objectivo 
de angariar novos patrocínios e garan-
tir os já existentes. Alguns dos patro-
cinadores deste festival são a Câmara 
Municipal de Faro, Região Turismo do 
Algarve, Inatel, Junta de Freguesia da 
Sé, Jumbo de Faro, ALGAR, Minisom, 
ANA, CTT, Iberfaro, A.Santos & Brito do 
Vale, Lda, Frutas Álvaro Paço & Filhos 
e Aquashow. De seguida, é feito um 
levantamento dos custos do próximo 
evento (aluguer sala do teatro munici-
pal e licenças, custos com o alojamen-
to e alimentação dos grupos, transpor-
te, seguros, publicidade e fotógrafos 
contratados). Com a angariação dos 
patrocinadores concluída inicia-se a 
campanha publicitária, que é outro 
ponto fulcral que deverá ser levado a 
cabo pela organização do festival. Um 
mês antes da concretização do evento, 
a campanha promocional é colocada 
nas ruas, estabelecimentos comerciais, 
entre outros. Com o aproximar do Folk-
Faro é necessário o recrutamento de 
voluntários, tarefa que está a cargo de 
Élia Frade, responsável pelos guias que 
acompanham os grupos participantes 
no decorrer do festival.

Uma vez que os grupos ficam aloja-
dos na Escola Secundária João de Deus 
e as actividades lectivas terminam 
em Julho, a preparação do alojamen-
to começa ainda no final de Julho, 

e é levada a cabo por voluntários e 
elementos do grupo organizador. Após 
o desfecho do festival, os voluntários 
e os elementos do grupo juntam-se 
novamente para limpar e arrumar 
toda a escola. Outras das tarefas a 
desempenhar pelo grupo folclórico de 
Faro é a decoração e actualização dos 
cenários dos palcos e a preparação 
dos alimentos para os grupos convida-
dos. Embora o voluntariado seja uma 
mais-valia para o FolkFaro, é também 
de grande importância referir que por 
trás de todo este evento existe uma 
comissão organizadora responsável, 
com capacidade criativa e operacional 
que luta pelo sucesso deste festival. 
Esta comissão é constituída por onze 
pessoas, sendo cada uma responsável 
por uma área específica, nomeada-
mente contactos com os grupos e 
programação do festival, tesouraria e 
finanças, publicidade, alimentação e 
bebidas, alojamento, transportes, rela-
ções públicas, coordenação dos guias, 
multimédia e secretariado.

Depois da concretização do 
FolkFaro é realizada uma reunião pela 
comissão organizadora com o propó-
sito de trocar informações e analisar o 
decorrer de todo o evento. Esta análise 
apresenta todos os pontos a melho-
rar e os que se devem manter nas 
próximas edições. É ainda efectuada 
uma análise financeira onde são con-
siderados todos os custos e receitas 
provenientes da realização do festival. 
Embora o FolkFaro não gere benefícios 
financeiros para o grupo, o facto de a 
população se deslocar à Doca de Faro, 
em grande número (aproximadamente 
4.000 visitantes por noite), e demons-
trar o seu agrado pelos espectáculos 
apresentados, leva a que a organiza-
ção veja o seu esforço reconhecido.

conclusão

É um facto adquirido que o Folk-
Faro pode ser um dos produtos mais 
importantes para o desenvolvimento 
turístico de Faro, uma vez que con-
seguiu colocar a cidade na rota dos 



grandes festivais culturais de folclore 
da Europa. Como este festival integra 
participantes de vários pontos do mun-
do pode ser considerado único, dado 
que revela a cultura de vários países e 
todos os anos apresenta novos grupos 
e ao mesmo tempo manifestações 
bastante díspares. Dado que estes 
grupos se apresentam não só em Faro 
como em várias localidades da região 
algarvia, este evento retrata a sua 
importância não só para a cidade em 
questão como também para a dinami-
zação de todo o Algarve. 

Tem sido aproveitado o impulso 
existente no turismo nesta época e 
atraído pessoas de diferentes nacio-
nalidades que se encontram de férias, 
levando-as a participar nos diversos 
momentos do programa do Festival. 

Este tipo de espectador vê nestes 
eventos uma possibilidade de entre-
tenimento e de distracção nocturna, 
encarando-os como um complemento 
interessante à rotina do dia-a-dia. 
É ainda de salientar que o FolkFaro 
funciona como um factor de aglutina-
ção dos emigrantes de leste da Europa 

e Orientais que se encontram a viver 
em Faro, dado que estes sentem este 
festival como uma aproximação às 
suas origens. 

A realização do projecto permitiu 
concluir que o FolkFaro é um evento 
muito importante para o desenvolvi-
mento da cidade de Faro enquanto 
destino cultural, pois proporciona a 
todos os visitantes uma semana de 
animação, cultura e folclore. No entan-
to, existem aspectos que poderiam ser 
melhorados e actividades que podem 
ser implementadas, nomeadamente 
decorar a cidade de forma alusiva ao 
evento (por exemplo, retratando uma 
época passada), maior número de 
actividades lúdicas como ateliers de 
música e sons para criar uma inte-
racção com instrumentos e músicos, 
tertúlias e debates sobre questões cul-
turais, demonstrações gastronómicas 
e peças de teatro relacionados com a 
cultura dos diferentes países. É ainda 
de destacar a importância da contex-
tualização da população mais jovem, 
pois estes representam uma destaca-
da e numerosa colaboração enquan-
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to voluntários e, ao mesmo tempo, 
participam e assistem aos espectácu-
los apresentados durante o festival. 
Outro ponto de extrema importância 
é a aposta num maior investimento 
na divulgação e promoção do evento, 
que poderá ser feita em vários pontos 
estratégicos fora da cidade de Faro. 

Em suma, eventos como o Folk-
Faro podem ser vistos como um pólo 
de atracção para todos os turistas, 
principalmente os de âmbito cultural, 
contribuindo assim na construção de 
uma imagem positiva da cidade e da 
região aos seus visitantes, ao mesmo 
tempo que despertam e activam nas 
populações locais sentimentos de 
integração e culto das suas raízes.

   

1    O trabalho teve origem no âmbito do 

projecto final de curso da Licenciatura em 

Gestão Hoteleira da Escola Superior de Ges-

tão, Hotelaria e Turismo, da Universidade do 

Algarve, e que teve como tema “O FolkFaro 

na Promoção da Cidade”.
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