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FOrA leva ao centro de Portimão a rica tradição oral algarvia 

Entre os dias 26 e 28 de junho, Portimão recebe a primeira edição do FOrA – Festival 

da Oralidade do Algarve, uma mostra da tradição oral da região que animará o centro 

da cidade com performances, oficinas, concertos, bailes, palestras e muito mais. 

Durante três dias intensos, marcarão presença os provérbios, as adivinhas, as 

lengalengas e trava-línguas, as lendas e histórias, as danças e cantares tradicionais, 

entre outras expressões da oralidade regional, com o objetivo de divulgar esses 

saberes e tradições, contribuindo para a sua sobrevivência, ao mesmo tempo que é 

encorajado o diálogo inter-geracional. 

Os eventos que integrarão o FOrA são diversificados, de entrada gratuita e destinados 

às várias faixas etárias, decorrendo em continuidade nos espaços do Jardim 1º de 

Dezembro, da Casa Manuel Teixeira Gomes e do TEMPO - Teatro Municipal de 

Portimão, convidando o público a circular de sessão em sessão pelas ruas e praças da 

cidade, na descoberta de lugares e memórias. 

Segundo a organização, que pertence à associação Teia D’Impulsos, “o que de mais 

genuíno há na vida de uma comunidade dificilmente cabe nas estantes de uma 

biblioteca, pois o património oral escapa à expressão escrita e circula de boca em 

boca, muda, deturpa-se e acrescenta um ponto (ou mais) ao conto, ganhando nuances 

ditadas pelo tempo e pelo espaço.” 

“Essa realidade dinâmica, em constante risco de ocaso, apenas sobrevive se 

comunicada e memorizada pelas gerações seguintes, tornando-se num fio condutor da 

história de um povo”, pelo que o FOrA pretende dar um contributo para a valorização e 

preservação do património oral da região, ao mesmo tempo que promove a 

descoberta das marcas identitárias da comunidade algarvia. 

O festival abrirá na noite de dia 26 de junho com a exibição na Casa Manuel Teixeira 

Gomes do documentário “Quem Manda Aqui Sou Eu” de Tiago Pereira (projeto A 

Música Portuguesa A Gostar Dela Própria), seguido de uma tertúlia subordinada ao 

tema “Património Oral - Salvaguardando o efémero”, sendo de referir que o Largo 1º 

de Dezembro terá animação constante durante a noite de dia 27 e a tarde e noite de 

dia 28 de junho, aproveitando deste modo o ambiente dos Santos Populares que se 

festejam na cidade. 

Em breve será divulgada a programação integral do FOrA, que resulta de uma 

parceria entre a Teia D’Impulsos e as associações ALVORecer e TIPO – Teatro 

Infantil de Portimão, com os apoios da Câmara Municipal de Portimão e Junta de 

Freguesia de Portimão e as colaborações da APEOralidade - Associação de Pesquisa 

e Estudo da Oralidade e do projeto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria. 

Mais informações acerca desta iniciativa em www.teiadimpulsos.pt ou através do e-

mail teiadimpulsos@gmail.com. 
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