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SÉC. XII - XIII
REINADO DE D. SANCHO I

Na viragem do séc. XII, o reinado de D. Sancho I foi marcado por largos períodos de perturbação social e conflitos militares decorrentes da assunção
do poder e da soberania dos reinos peninsulares. As catástrofes naturais, interpretadas como castigo de Deus, foram também uma constante na
década de noventa e seguinte, causando grandes fomes e epidemias, em especial na Terra de Santa Maria, onde morreu um em cada três
habitantes.

Apesar destas perturbações, el-Rei, o segundo de Portugal, homem guerreiro de espírito ativo e destemido, vai percorrendo o reino intensamente,
fundando terras e concedendo cartas de foral, no intuito de semear e povoar todo o território. Fomenta a prosperidade pública e dela tira proveito
para satisfazer as necessidades do seu governo, sem nunca pressionar ou condicionar o seu povo, consegue reunir somas avultadas em dinheiro,
guardadas nas tesourarias reais. Fortalece o poder régio na figura solene do rei, aparecendo em atos públicos vestido de manto e saio escarlata
e com coroa real.

Em tempo de paz e lazer, promove na sua Corte momentos de festa e de cultura, com a representação de arremedilhos e sessões de poesia e
de música, cantadas por jograis e trovadores, personagens frequentes na sua Casa.

HORÁRIO DA VIAGEM MEDIEVAL

02. AGO | 22h00 à 01h00
03 › 12. AGO | 12h00 à 01h00

02. AGO QUI

ABERTURA DA VIAGEM MEDIEVAL
local ruas do centro histórico » Praça Nova
hora 22h00

03. AGO SEX

› Juízo de Deus
local exterior do Castelo
horas 16h00 e 19h00

› Torneios
local Liça
hora 22h00
preço 5 Eur. [grátis até aos 3 anos inclusive]
[recriação da Inscrição dos Cavaleiros 30 min. antes]

› Na sombra de meu pai
local claustro da Igreja Matriz
horas 21h30 e 23h30
preço 3 Eur. [recomendado a maiores de 6 anos]

› TANTO APRENDER COMO DEIXAR *
local Castelo
hora 22h00

› Festim
local Praça da Câmara
hora 23h00

› A Investida
local margens do Rio Cáster
hora 23h15

› Mezcla
local Piscina Municipal
hora 00h00

› In illo tempore - Encerramento Diário
local escadaria da Igreja Matriz
hora 00h45

04. AGO SÁB

› Juízo de Deus
local exterior do Castelo
horas 16h00 e 19h00

› Torneios
local Liça
horas 18h30 e 22h00
preço 5 Eur. [grátis até aos 3 anos inclusive]
[recriação da Inscrição dos Cavaleiros 30 min. antes]

› Na sombra de meu pai
local claustro da Igreja Matriz
horas 21h30 e 23h30
preço 3 Eur. [recomendado a maiores de 6 anos]

› TANTO APRENDER COMO DEIXAR *
local Castelo
hora 22h00

› Festim
local Praça da Câmara
hora 23h00

› A Investida
local margens do Rio Cáster
hora 23h15
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› Mezcla
local Piscina Municipal
hora 00h00

› In illo tempore - Encerramento Diário
local escadaria da Igreja Matriz
hora 00h45

05. AGO DOM

› Juízo de Deus
local exterior do Castelo
horas 16h00 e 19h00

› TENÊNCIA DO CASTELO DE SANTA MARIA
POR D.DULCE DE ARAGÃO * [CORTEJO]
local Igreja da Misericórdia » Castelo
hora 16h30

› Torneios
local Liça
horas 18h30 e 22h00
preço 5 Eur. [grátis até aos 3 anos inclusive]
[recriação da Inscrição dos Cavaleiros 30 min. antes]

› Na sombra de meu pai
local claustro da Igreja Matriz
hora 21h30
preço 3 Eur. [recomendado a maiores de 6 anos]

› Festim
local Praça da Câmara
hora 23h00

› A Investida
local margens do Rio Cáster
hora 23h15

› Mezcla
local Piscina Municipal
hora 00h00

› In illo tempore - Encerramento Diário
local escadaria da Igreja Matriz
hora 00h45

06. AGO SEG

› Juízo de Deus
local exterior do Castelo
horas 16h00 e 19h00

› Torneios
local Liça
hora 22h00
preço 5 Eur. [grátis até aos 3 anos inclusive]
[recriação da Inscrição dos Cavaleiros 30 min. antes]

› Na sombra de meu pai
local claustro da Igreja Matriz
hora 21h30

› QUEM MANDA AQUI SOU EU *
local Castelo
hora 22h00

› Festim
local Praça da Câmara
hora 23h00

› A Investida
local margens do Rio Cáster
hora 23h15

› Mezcla
local Piscina Municipal
hora 00h00

› In illo tempore - Encerramento Diário
local escadaria da Igreja Matriz
hora 00h45

07. AGO TER

› Juízo de Deus
local exterior do Castelo
horas 16h00 e 19h00

› Torneios
local Liça
hora 22h00
preço 5 Eur. [grátis até aos 3 anos inclusive]
[recriação da Inscrição dos Cavaleiros 30 min. antes]

› Na sombra de meu pai
local claustro da Igreja Matriz
hora 21h30
preço 3 Eur. [recomendado a maiores de 6 anos]

› QUEM MANDA AQUI SOU EU *
local Castelo
hora 22h00

› Festim
local Praça da Câmara
hora 23h00

› A Investida
local margens do Rio Cáster
hora 23h15

› Mezcla
local Piscina Municipal
hora 00h00

› In illo tempore - Encerramento Diário
local escadaria da Igreja Matriz
hora 00h45

08. AGO QUA

› Juízo de Deus
local exterior do Castelo
horas 16h00 e 19h00

› Torneios
local Liça
hora 22h00
preço 5 Eur. [grátis até aos 3 anos inclusive]
[recriação da Inscrição dos Cavaleiros 30 min. antes]

› Na sombra de meu pai
local claustro da Igreja Matriz
hora 21h30
preço 3 Eur. [recomendado a maiores de 6 anos]

› CORTEJO REAL…
PELO REINO DE PORTUGAL * [CORTEJO]
local Castelo » Praça Nova » Atalaia
hora 21h30

› Festim
local Praça da Câmara
hora 23h00

› A Investida
local margens do Rio Cáster
hora 23h15

› Mezcla
local Piscina Municipal
hora 00h00

› In illo tempore - Encerramento Diário
local escadaria da Igreja Matriz
hora 00h45

09. AGO QUI

› Juízo de Deus
local exterior do Castelo
horas 16h00 e 19h00

› Torneios
local Liça
hora 22h00
preço 5 Eur. [grátis até aos 3 anos inclusive]
[recriação da Inscrição dos Cavaleiros 30 min. antes]

› Na sombra de meu pai
local claustro da Igreja Matriz
hora 21h30
preço 3 Eur. [recomendado a maiores de 6 anos]

› DOENÇA PROLONGADA
EM MORTE ACABA *
local Castelo
hora 22h00

› Festim
local Praça da Câmara
hora 23h00

› A Investida
local margens do Rio Cáster
hora 23h15

› Mezcla
local Piscina Municipal
hora 00h00

› In illo tempore - Encerramento Diário
local escadaria da Igreja Matriz
hora 00h45

10. AGO SEX

› Juízo de Deus
local exterior do Castelo
horas 16h00 e 19h00

› Torneios
local Liça
hora 22h00
preço 5 Eur. [grátis até aos 3 anos inclusive]
[recriação da Inscrição dos Cavaleiros 30 min. antes]

› Na sombra de meu pai
local claustro da Igreja Matriz
horas 21h30 e 23h30
preço 3 Eur. [recomendado a maiores de 6 anos]

› A VIDA CORTESÃ * [ CEIA MEDIEVAL ]
local Castelo
hora 21h30
reservas limitadas tel. 256 375 460

› Festim
local Praça da Câmara
hora 23h00

› A Investida
local margens do Rio Cáster
hora 23h15

› Mezcla
local Piscina Municipal
hora 00h00

› In illo tempore - Encerramento Diário
local escadaria da Igreja Matriz
hora 00h45

11. AGO SÁB

› Juízo de Deus
local exterior do Castelo
horas 16h00 e 19h00

› Torneios
local Liça
horas 18h30 e 22h00
preço 5 Eur. [grátis até aos 3 anos inclusive]
[recriação da Inscrição dos Cavaleiros 30 min. antes]

› Na sombra de meu pai
local claustro da Igreja Matriz
horas 21h30 e 23h30
preço 3 Eur. [recomendado a maiores de 6 anos]

› DOENÇA PROLONGADA
EM MORTE ACABA *
local Castelo
hora 22h00

› Festim
local Praça da Câmara
hora 23h00

› A Investida
local margens do Rio Cáster
hora 23h15

› Mezcla
local Piscina Municipal
hora 00h00

› In illo tempore - Encerramento Diário
local escadaria da Igreja Matriz
hora 00h45

12. AGO DOM

› Juízo de Deus
local exterior do Castelo
horas 16h00 e 19h00

› EL-REI D. AFONSO,
O SEGUNDO * [ CORTEJO ]
local Igreja da Misericórdia » Castelo
hora 16h30

› Torneios
local Liça
horas 18h30 e 22h00
preço 5 Eur. [grátis até aos 3 anos inclusive]
[recriação da Inscrição dos Cavaleiros 30 min. antes]

› Na sombra de meu pai
local claustro da Igreja Matriz
hora 21h30
preço 3 Eur. [recomendado a maiores de 6 anos]

› Festim
local Praça da Câmara
hora 23h00

› A Investida
local margens do Rio Cáster
hora 23h15

› Mezcla
local Piscina Municipal
hora 00h00

› In illo tempore - Encerramento Diário
local escadaria da Igreja Matriz
hora 00h45



AL MUKHAIAM
Estabelecidos num determinado local, os muçulmanos
montavam as suas tendas onde, antes das guerras e
incursões ao território cristão, viviam o dia a dia, de acor-
do com os seus parâmetros culturais e religiosos. Um
acampamento muçulmano não deixava de ter uma vida
idêntica à do seu inimigo cristão, diferindo apenas nas
práticas das crenças, rezas e rituais, incluindo as vestes
e apetrechos de guerra, mantendo-se em forma através
da prática de jogos de destreza e de exercícios físicos.
local margens do Rio Cáster
horário 15h00 às 23h00

ARRAIAL DOS CRUZADOS
Os Cruzados, convocados para a Terra Santa, vindos do
norte da Europa, passavam ao largo da península hispâni-
ca. Também a braços com os infiéis, eram algumas vezes
chamados a participar nos ataques e ações militares
perpetrados pelos reis cristãos na conquista das posses-
sões mouras.
Estas expedições, chegando a terra, montavam arraiais,
acampando perto da fortaleza ou do castelo que preten-
diam tomar. Montavam as tendas e todos os apetrechos
necessários à sobrevivência do dia a dia, para um largo
período de tempo.
local exterior do Castelo
horário 15h00 às 21h00 [seg. a sáb] | 15h00 às 22h30
[dom.]

› Juízo de Deus [ espetáculo ]
local exterior do Castelo
horário 16h00 e 19h00

POVOADO
Os povoados nasciam, muitas vezes, sob a proteção de
mosteiros ou conventos ou até fortificações pré-existentes,
tendo essas estruturas um papel importante na defesa
e consolidação dessas primeiras populações de novos
territórios conquistados.
Os resultados das ações da Reconquista dependiam tam-
bém de uma política eficaz de repovoamento do território
e, por isso, era necessário ordenar o território, conceder
foros, estabelecer fortificações e outras estruturas que
protegessem e auxiliassem as populações a concentra-
rem-se em novos aglomerados, a lavrarem e semearem
a terra, de modo a criarem raízes e fundarem novas terras
e lugares.
local margens do Rio Cáster
horário 15h00 às 22h30

AS ORDENS MILITARES
O apelo à propagação da fé e à conquista da Terra Santa,
feito pelo papa Urbano II a todos os reinos cristãos, vai
originar a criação das ordens religioso-militares que, em
nome de Deus e da Fé Cristã, vão empreender as Cruzadas
contra os infiéis e proteger os peregrinos na Terra Santa.
Estas instituições - primeiro a Ordem do Templo em
1118, depois a dos Hospitalários em 1136, a de Santiago
em 1160 e a de Avis em 1176 - estão na dependência
direta do papa, gozando do estatuto de isenção, e vão
promover verdadeiros pactos político-estratégicos com
os monarcas cristãos.
local margens do Rio Cáster
horário 15h00 às 22h30

ACAMPAMENTO CASTRENSE
Um grupo de cavaleiros assenta acampamento nas mar-
gens do rio. Erguem as suas tendas, limpam as armas,
fazem a sua rotina de treinamento. Chegam a Terras de
Santa Maria com o intuito prestar vassalagem e incorporar
as hostes de D. Sancho. Passam os seus dias em jogos
de guerra e treinos de adestramento, preparando-se
para as contendas que se avizinham. Entre exercícios
táticos e  preparativos bélicos, galanteiam as donzelas
que passam, recrutam moços como escudeiros e aliciam
novos cavaleiros para se aliarem à sua causa e ingressa-
rem nas suas fileiras.
local margens do Rio Cáster
horário 15h00 às 22h30

A ATALAIA
Uma atalaia (torre) tinha como função principal avistar
e depois alertar as populações da sua proximidade, para
qualquer investida realizada pelo inimigo. Localizava-se
sempre perto de locais de passagem: vias, pontes, portos
secos ou outros lugares estratégicos onde também
poderiam existir outras fortificações de maior dimensão,
estando esta sempre na dianteira da defesa e alerta
dessas populações.
local margens do Rio Cáster
horário 15h00 às 22h30

› Atividades 15h00 Tiro com arco · 16h00 Manutenção
d'armas e flechas · 17h00 Visitas guiadas ao Arraial ·
18h30 Demonstração de falcoaria [seg. a sex.] | Sala
d'armas [sáb. a dom.] · 19h00 Sala d'armas [seg. a
sex.] | Demonstração de falcoaria [sáb. a dom.] · 20h00
Lançamento do machado · 21h00 Sala d'armas

› A Investida * [ espetáculo ]
local margens do Rio Cáster
hora 23h15

LIÇA
A liça poderá ser um terreiro delimitado por vedações
com alguns palanques e tribunas, onde tomam assento
alguns dos espectadores mais importantes e onde habi-
tualmente, em altura de festas e romarias, aí se realizam
as justas e torneios.
local Junto às Piscinas Municipais

› Inscrição dos Cavaleiros [ espetáculo ]
hora 21h30 [seg. a sex.] | 18h00 e 21h30 [sáb e dom.]

› Torneios * [ espetáculo ]
horário 22h00 [seg. a sex.] | 18h30 e 22h00 [sáb e dom.]
preço 5 Eur. [grátis até aos 3 anos inclusive]

TREINO DE ESCUDEIROS
A educação dos jovens rapazes para o manejo de armas
e robustez física era uma questão fundamental e de grande
importância, promovendo-se distrações, jogos e brinca-
deiras que ajudassem na destreza e desenvoltura dos
futuros guerreiros, habilitando-os para futuros encontros
com o inimigo, defendendo o reino e conquistando novas
terras aos infiéis.

› Atividades Luta de Gladiadores · Tiro com Lanças ·
Tiro com Catapultas · Pontaria dos Cavaleiros · Lançamento
de Ferradura · Corridas com Barrote · Corrida com Pés
Grandes · Corrida com Andas · Equilibrismo · Corrida
com Saco · Pontaria com Fisga
local Margens do Rio Cáster
horário 15h00 às 22h30
preço 1,5 Eur [recomendado a maiores de 10 anos]

BARREIRA DE TIRO COM ARCO
O arco é uma das armas militares mais conhecidas na
época medieval, manuseado por archeiros ou arqueiros
que eram escolhidos de entre os restantes soldados.
Para apurar a pontaria e ampliar a distância do disparo,
os arqueiros praticavam com muita regularidade na bar-
reira de tiro, tentando atingir um disparo de 200m.
local margens do Rio Cáster
horário 15h00 às 23h00
preço 1 Eur. [recomendado a maiores de 6 anos]
inclui 3 tiros de seta

O SEGREDO DA FLORESTA *
local Guimbras
horário 15h00 às 19h00 [entradas de hora a hora]
preço 2 Eur. [grátis até aos 3 anos inclusive]

PASSEIOS DE CARROÇA
A carroça foi, durante muitos séculos, o veículo coletivo
por excelência, transportando de um lado para o outro
pessoas e cargas.
local Praça Nova » margens do rio Cáster
horário 15h00 às 20h30
preço 2 Eur.

PASSEIO NAS MONTADAS
O cavalo era, por excelência o meio de transporte dos
nobres senhores do reino que, desde muito cedo, e fazendo
parte da sua educação, aprendiam a arte de bem cavalgar.
local margens rio Cáster | horário 15h00 às 23h00
local exterior Castelo | horário 15h00 às 21h00
preço 2 Eur. [1 volta] | 3,50 Eur. [2 voltas] | 5 Eur. [3 voltas]

SUKH
Os mercados árabes nas cidades peninsulares, de maior
ou menor dimensão, exerciam a sua atividade semanal-
mente ou até sem interrupção, salvaguardando o dia
(sexta-feira) e as horas destinados ao cumprimento das
obrigações religiosas.
O sukh (mercado muçulmano) é um espaço comercial
e económico muito movimentado, onde se comercializa
uma grande variedade de artigos e produtos, tornando-
-se um autêntico centro de sociabilidade e convivência
para quem vende e para quem compra.
local Mercado Municipal e Rua Descobrimentos
horário 12h00 às 00h00

viagem medieval em terra de santa maria
02 › 12. agosto’12

06ÁREAS TEMÁTICAS



FEIRA FRANCA
A feira, realizada em tempos de festas da Igreja, era o
maior centro distribuidor de mercadorias, fomentando
o comércio interno, aumentando os recursos populacionais
das localidades e engrandecendo os réditos da coroa.
Aos feirantes concediam-se privilégios, a renovação de
outros e proteção régia, criando um ambiente de paz da
feira, com condições de segurança para os que ali iam
mercadejar.
local centro histórico
horário 12h00 às 00h00

MOINHO DE PAPEL
O Museu do Papel recria, num processo de produção
folha-a-folha, o moinho de papel. Apenas com uma tina
e uma forma de madeira contendo pasta de papel podem
ser produzidas folhas de papel de linho ou cânhamo.
Estas folhas de papel passaram a substituir o pergaminho
como suporte privilegiado na execução de documentos
e livros manuscritos.
local junto à Igreja Matriz
horário 15h00 às 00h00

PERFIL DO REI
local Museu Convento dos Lóios

› Exposição 'El-Rey D. Sancho, O Filho do Fundador'
As primeiras representações teatrais e a boa arte de
trovar teriam sido também produzidas na Corte d'El-Rei
D. Sancho.
Nesta exposição, poderemos apreciar algumas réplicas
de instrumentos musicais medievais, representados em
iluminuras da época, assim como ouvir o som de cada uma.
horário 15h00 às 22h00 [última entrada]

› Scriptorium
É no scriptorium, uma área fundamental do mosteiro,
que o monge copia os documentos mais antigos, vai
escrevendo e compilando as orações, os ensinamentos
de Deus, as regras da sua congregação e tantas outras
artes e fórmulas próprias de uma época medieval anterior
à invenção da imprensa.
horário 15h00 às 19h00 [última entrada]

BANHOS PÚBLICOS
Banhos de S. Jorge, o real descanso!
Dinamizado pelas Termas de S. Jorge, este espaço retrata
as práticas ancestrais do termalismo, que remontam a
épocas tão distantes que vão pelo menos até ao período
romano.
Na viragem para o séc. XIII, o jovem reino de Portugal,
governado por D. Sancho I, O Povoador, filho de D. Afonso
Henriques, é marcado por uma série de conflitos e pertur-
bações a vários níveis. El-rei tinha grande devoção a S.
Jorge, o santo padroeiro de Portugal desde o tempo de
seu pai, tendo, por isso, oferecido ao santo soldado o seu
primeiro cavalo.
local Quinta do Castelo
horário 15h00 às 23h30
preço 2 Eur. [grátis até aos 3 anos inclusive]
inclui banho pulverizado nas pernas, repouso e chá

PEQUENOS GUERREIROS
A popularidade dos jogos de luta e destreza, como o
arremessar da lança, da barra ou o manejo da espada,
saltar de corredilhas ou simplesmente correr, praticados
a pé ou a cavalo, ultrapassava as barreiras de todas as
classes sociais. Eram jogados em diversos sítios e lugares,
a maior parte das vezes associados às festas e romarias
populares onde eram quase obrigatórios.
local Subida para o Castelo

› Jogos Infantis [crianças até aos 10 anos]
Circuito de Perícia · Ponte Himalaias · Arco e Flecha ·
Baquetas · Catapulta · Agulha no Palheiro · Andas · Jogo
da Confiança
horário 15h00 às 23h00

› Espetáculos
Atuações de teatro, música e dança
dias 3 a 11 agosto
horário 21h00 e 23h00

SENTIR DO GUERREIRO
Uma maldição tocou a Terra de Santa Maria: todos se
transformaram em pedra… Existe num bosque encantado
uma poção mágica que pode salvar o rei. Serás tu o va-
lente e corajoso guerreiro que encontrará o elixir da vida?
Com bravura e coragem, atravessa as pontes e vem
salvar o rei, transformando-te num verdadeiro Guerreiro.
Contamos com a tua ajuda!
local subida para o Castelo
horário 15h00 às 20h30
preço 3 Eur. [recomendado a maiores de 6 anos]

PEQUENOS ARTISTAS
A Arte Medieval reflete uma manifestação de relevância
significativa para a perceção de toda a abrangência polí-
tica, social e religiosa deste período, pois relaciona-se
e difunde-se em todos os setores desta sociedade.
O Museu de Santa Maria de Lamas (MSML) traz até à
Viagem Medieval réplicas em cortiça de obras integradas
no seu espólio de expressões artísticas marcadamente
medievais.
Partindo da observação dessas obras, os novos e pequenos
artistas são convidados a dar asas à criatividade e, com
recurso à cortiça, recriar as obras observadas e outros
elementos associados à Viagem Medieval 2012.
local subida para o Castelo
horário 15h00 às 23h00

LAGO DOS FEITIÇOS
Os fenómenos não explicáveis à compreensão natural
do Homem, assim como os chamados segredos do mundo
invisível ocuparam sempre um lugar muito importante
e representativo ao longo dos tempos e em todas as cul-
turas e civilizações mundiais.
Deste modo, nas cortes europeias, por tradição de tem-
pos idos, estariam presentes homens e mulheres ligados
às artes divinatórias, às ciências dos astros, aos físicos,
magos e outros personagens que teriam a maior confiança
dos seus monarcas e que eram muitas vezes consultados
pelo rei aquando da tomadas de decisões importantes.
local subida para o Castelo - Lago
horário 12h00 às 00h00

CASTELO DA RAINHA D. DULCE *
local Castelo
horário 15h00 às 20h30
preço 3 Eur. [grátis até aos 6 anos inclusive]

› Atividades 15h30 e 20h00 O Armeiro do Castelo
[mesa pedagógica de Armaria Medieval] · 17h00 e
18h30 O Rei e a Arte da Guerra | Treino de Esgrima do
Infante com recrutamento de jovens escudeiros · 17h30
e 20h00 Mesa pedagógica Arco e Besta · 18h00 Demons-
tração de combate e esgrima dos Homens d'armas

SUBIDA ÀS AMEIAS
Os homens d' armas preparam-se para as diversas situa-
ções de guerra que poderão enfrentar, devendo praticar
exercícios físicos e treino militar que os ajudem a ultrapas-
sar todas as dificuldades. O treino de escalada será um
dos exercícios mais importantes para a tomada de uma
praça fortificada ou num assalto às muralhas de um castelo.
local Castelo
horário 15h00 às 20h30
preço 3 Eur. [recomendado a maiores de 6 anos]

FESTIM *
local praça da câmara
horário 23h00

NA SOMBRA DE MEU PAI *
local Claustro da Igreja Matriz
horário 21h30 [dom. a qui.] | 21h30 e 23h30 [sex. e sáb.]
preço 3 Eur. [recomendado a maiores de 6 anos]

› 4 Zonas de Tabernas
› 4 Restaurantes de Ementa Diversa [Rossio]
› 1 Restaurante de Ementa Diversa [Castelo]
› 1 Restaurante de Carnes de Caça [Rossio]

viagem medieval em terra de santa maria
02 › 12. agosto’12

07ÁREAS TEMÁTICAS

ÁREAS ALIMENTARES

* ver sinopse de espetáculo na pág. 09

Pegando no conceito dos saltimbancos e outros
artistas que deambulam por todos os lugares e
feiras, a animação circulante pode ser apreciada
em todo o perímetro do evento. São personagens,
grupos de música, de teatro, malabares e outras
artes circenses que, chegando a um determinado
local, atuam e interagem com os presentes que
os rodeiam.

ANIMAÇÃO CIRCULANTE
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RECRIAÇÕES HISTÓRICAS

TANTO APRENDER COMO DEIXAR
hora 22h00
local Castelo

03. AGO  SEX |  04. AGO  SÁB
1185 - D. Sancho, com 31 anos de idade, é rei dos
Portugueses, tendo sido alevantado no seu escudo
e pela graça de Deus foi aclamado e coroado em
Coimbra. Era casado com D. Dulce de Aragão.
1189/91 - Depois de Alvor, a importante praça de
Silves é submetida a um prolongado cerco montado
pelas hostes portuguesas, ajudadas por Cruzados
vindos do norte da Europa. Tomada a cidade, D. Sancho
passa a intitular-se Rei de Portugal, de Silves e do
Algarve.
O reino de Portugal é assolado por diversas catástrofes
e calamidades naturais.
1191 - Grande surto de peste na Terra de Santa Maria
(…) vieram grandes pestilências, e outras dores es-
pantosas e de mortal perigo, especialmente em Terra
de Santa Maria, Bispado do Porto, onde a peste foi
tão crua e danosa que em grandes povoações e luga-
res de muitas pessoas escassamente ficaram três vivos.

TENÊNCIA DO CASTELO DE SANTA MARIA
POR D. DULCE DE ARAGÃO [ CORTEJO ]
hora 16h30
local Igreja da Misericórdia ›› Castelo

05. AGO  DOM
D. Sancho I coloca à disposição de D. Dulce e de suas
filhas o Castelo de Santa Maria para o utilizarem
como entenderem, assim como todos os rendimentos
da Terra de Santa Maria, Terra do Vouga e do Porto,
excepto os panos dos navios os quais devem de
pertencer àquele que vier a reinar.

QUEM MANDA AQUI SOU EU
hora 22h00
local Castelo

06. AGO  SEG |  07. AGO  TER
1194 - O Papa anula o casamento de Afonso IX, de
Leão com Teresa Sanches, filha de D. Sancho I, sendo
obrigada a regressar a Portugal. Depois desta contenda,
os dois reinos entram em discórdia que degenera em
conflitos bélicos.
1198 - D. Dulce morre de peste ou de parto e no ano
seguinte, sinal de mau presságio, é visto o eclipse do
sol em Coimbra e Lisboa.
1200 - D. Sancho I concentra-se na organização e
administração do reino, deixando de se envolver em
guerras. Surgem desavenças com o bispo do Porto
e depois com o de Coimbra, chegando até à Santa Sé.
1208 - O bispo do Porto recusa-se a receber os noivos
reais, D. Afonso de Portugal e Urraca de Castela, por
considerar este casamento incestuoso.
Graves questões entre D. Sancho e membros da alta
nobreza: Pedro Poiares e Lourenço Fernandes da Cunha.

CORTEJO REAL…
PELO REINO DE PORTUGAL [ CORTEJO ]
hora 21h30
local Castelo ›› Praça Nova ›› Atalaia

08. AGO  QUA
A corte de D. Sancho I encontra-se no Castelo de Santa
Maria, um dos lugares de eleição.
No seu primeiro testamento, ditado em 1188, el-rei doa
o castelo e a Terra de Santa Maria a sua mulher e filhas.
Mais à frente, temendo que algo lhe aconteça, aconselha
as senhoras da casa real a refugiarem-se em cinco
dos seus castelos: Alenquer, Montemor, Viseu, Guimarães
e o de Santa Maria. No entanto, aconselha a escolha
do de Santa Maria, desde que possam viajar até ao
castelo em segurança, pois os seus possuidores irão
recebê-las com a mesma fidelidade como se dele
próprio se tratasse.

DOENÇA PROLONGADA EM MORTE ACABA
hora 22h00
local Castelo

09. AGO  QUI |  11. AGO  SÁB
Após a morte da rainha, el-rei tomou como amante
Maria Pais de Fornelos e depois Maria Pais da Ribeira.
A “Ribeirinha” viveu com el-rei os últimos dez anos
de vida. Ligada a antigas famílias do Norte, é filha de
Paio Moniz da Ribeira, alferes do reino, oriundo de
uma família da Terra de Santa Maria - os senhores
de Grijó, que ao tempo de D. Afonso Henriques lutaram
pela causa independentista do Condado Portucalense.

1209 - Continuam os conflitos sociais. D. Sancho toma
providências para cessarem todos os abusos.
1210 - El-rei está doente e, temendo morrer, reconcilia-
-se com a Igreja, aceitando as suas exigências.
1211 - Morre D. Sancho, legando ao primogénito o
reino de Portugal. Vinda do enterro de seu amado rei,
Maria Pais da Ribeira é raptada pelo nobre Gomes
Lourenço, que a leva para o reino de Leão.

A VIDA CORTESÃ [ CEIA MEDIEVAL ]
hora 21h30
local Castelo
reservas limitadas 256375460

10. AGO  SEX
A vida social na Corte de D. Sancho I seria igual a tantas
outras, não faltando as longas ceias de pratos variados
e regadas com muito vinho, estando presentes bispos,
clérigos, oficiais, cavaleiros, senhoras e outros senhores
que praticavam a boa arte de donear com as jovens
damas da corte.
Estes saraus seriam acompanhados por jograis, trova-
dores, momos, histriões e tantos outros que represen-
tavam arremedilhos, entoavam poesia ou musicavam
as cantigas de amigo e até de amor.

EL-REI D. AFONSO, O SEGUNDO [ CORTEJO ]
hora 16h30
local Igreja da Misericórdia ›› Castelo

12. AGO  DOM
1211 - Inicia-se o reinado de D. Afonso II, o Gordo.
É aclamado rei logo após à morte de seu pai.
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DESTAQUES

ABERTURA DA VIAGEM MEDIEVAL
dia 2 agosto
local ruas do centro histórico › Praça Nova
hora 22h00

O SEGREDO DA FLORESTA *

Um cavaleiro da confiança d’el-rei tomou em mãos
a missão de povoar a Terra de Santa Maria e dominar
todo o território. Todo? Talvez não… na encosta do
Castelo, há muito que viajantes curiosos desapare-
cem, guardando um segredo.
Sairá o cavaleiro com vida da floresta?

local Guimbras
horário 15h00 às 19h00 [entradas de hora a hora]
preço 2 Eur. [grátis até aos 3 anos inclusive]

CASTELO DA RAINHA D. DULCE *

O castelo de Santa Maria, construído antes da funda-
ção da nossa nacionalidade, vai dar origem a uma
nova povoação: a Feira.
É o centro administrativo e militar da Terra de Santa
Maria, passando, a partir de 1188, a ser o reduto e
abrigo das senhoras da Casa Real. D. Sancho I coloca
à disposição da rainha D. Dulce e de suas filhas este
Castelo, para o utilizarem como entenderem, assim
como todos os rendimentos desta Terra.

local Castelo
horário 15h00 às 20h30
preço 3 Eur. [grátis até aos 6 anos inclusive]

JUÍZO DE DEUS *

Duas hostes de fações rivais encontram-se na terra
de ninguém. Surgem alguns membros do Clero que
ouvem as provocações e os gritos de guerra. Há
vencedores e vencidos. Estava feito o juízo de Deus!

local exterior do Castelo
hora 16h00 e 19h00

NA SOMBRA DE MEU PAI *

Após a morte do fundador, Afonso Henriques, o que
esperam os portugueses do rei que lhe sucede?
Esta terá sido a pergunta que assombrou todo o
reinado de D. Sancho I, que terá condicionado as
suas decisões e influenciado quem sobre ele escreveu
séculos depois.
O rei povoador e organizador do território, o rei das
querelas com a Igreja e os barões; os amores do rei
e uma doença fatal - a melancolia.

local Claustro da Igreja Matriz
hora 21h30 [dom. a qui.] | 21h30 e 23h30 [sex.
e sáb.]
preço 3 Eur. [recomendado a maiores de 6 anos]

TORNEIOS *

Estes jogos, associados à nobreza, muito perigosos
e até mortais, são combates organizados entre dois
cavaleiros ou mais, armados de espada ou lança,
seguindo determinadas regras e sinais.

hora 22h00 [seg. a sex.] | 18h30 e 22h00 [sáb.
e dom.]
preço 5 Eur. [grátis até aos 3 anos inclusive]

FESTIM *

Em festas e romarias, no terreiro da igreja ou na
praça nova, as soldadeiras (bailarinas) escolhiam o
seu par, homem ou mulher, e ao ritmo da melodia
dançavam em roda, batiam as mãos ou os pés,
acompanhavam cantando as músicas que eram
tangidas por segréis e jograis.

local Praça da Câmara
hora 23h00

A INVESTIDA *

Prosseguindo a conquista do território, el-rei D. Sancho
tem o apoio de várias famílias da alta nobreza. Estes
cavaleiros, reunindo os seus homens de armas, e
juntando-se às hostes d’el-rei, partem para o sul do
território, onde se encontra o baluarte mouro.
Aí chegando, montam arraiais em campo aberto
e preparam-se para os possíveis ataques-surpresa,
investidas fortuitas com o propósito de enfraquecer
o inimigo.

local margens do Rio Cáster
hora 23h15

MEZCLA

É hora do ritual ao Fogo, àquele que lhes dá a vida
e sustento, àquele que é a luz da tribo e as criaturas
reúnem-se à volta da fonte. O ritual é interrompido
por um som, já perto, de bombos e de passos em
marcha. Um grupo de guerreiros prepara-se para
invadir a tribo e apoderar-se daquele terreno para
as suas expansões. Trava-se a batalha entre criaturas
e soldados. Servos e gárgulas também dão o seu
apoio…

local Piscina Municipal
hora 00h00

IN ILLO TEMPORE [ ENCERRAMENTO DIÁRIO ]

No início não havia nada… Havia apenas escuridão
de onde emanou toda a Vida conforme hoje a conhe-
cemos: primeiro a Terra, o Fogo, a Água e o Ar…
depois a ascensão da Vida Humana.
É na conjugação dos quatro elementos que se equi-
libra a vida e se consegue perceber a aura que emana
da guardiã da Caixa, onde amor e ódio têm o poder
de unir ou separar as primeiras criações.

local escadaria da Igreja Matriz
horário 00h45

FESTAS E FOLGACEIRAS NA PRAÇA

[Praças da Palha, Câmara e Convento com animação
de 30 em 30 minutos]
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OUTRAS INFORMAÇÕES
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COMO CHEGAR

40º 55' 45.959" N 8º 32' 31.348" W

ACESSO AO RECINTO

› controlo de entradas de seg. a sex.15h00 ›› 01h00
e sáb. e dom. 12h00 ›› 01h00;

› bilhete diário: 2 Eur. [válido para uma entrada];
› pulseira [válida para todo o evento]: 3 Eur. [venda
antecipada] ou 4 Eur. [durante o evento];

› venda antecipada nas lojas FNAC;
› entrada livre no primeiro dia do evento [2 agosto];
› crianças até 1,30 m de altura isentas de
pagamento.

· · ·

BILHETEIRA ÁREAS TEMÁTICAS | ESPETÁCULOS
locais de venda bilheteiras dentro do perímetro da
viagem medieval e no local de cada área temática

· · ·

PULSEIRA CRIANÇA SEGURA
Nos pórticos e postos de informação, voluntários da
Viagem Medieval vão proceder à colocação de pul-
seira identificativa nos mais pequenos, depois de
devidamente preenchida, com o nome da criança e
do responsável, bem como o respetivo contacto tele-
fónico.

· · ·

APARCAMENTO | TRANSPORTES
› 10 parques de estacionamento disponíveis;
› Transdev - transfers do Porto, Lourosa, Vale de
Cambra, S. João da Madeira, Oliveira de Azeméis
e Fajões, com paragem no perímetro da Viagem
Medieval [1 Eur.] - horários especiais no site do
evento;

› Transfeira - transfers do Pingo Doce, com paragem
no perímetro da Viagem Medieval [0,50 Eur.], das
19h30 às 21h30 e das 22h30 à 01h30 [60 em
60 min. aprox.].

· · ·

ALOJAMENTO

campismo

CAMPO DE TENDILHAS [PARQUE DE CAMPISMO]
espaço de pernoita e estadia [01/08 a 12/08]
local Quinta do Castelo
tlm 918 173 358
e-mail campodetendilhas@viagemmedieval.com
coordenação Corpo Nacional de Escutas - Agrupa-
mento 640 Santa Maria da Feira

hotéis / residenciais / pensões

Hotel dos Loios
GPS N 40º55'34.89” W 8º32'41.29”
T 256 37 95 70
TM 96 204 23 98 | 91 528 38 24
F 256 37 95 79
geral@hoteldosloios.com
www.hoteldosloios.com
http://hoteldosloios.blogspot.com

INATEL - Santa Maria da Feira
GPS N 40º55'19” W 8º35'21”
T 256 37 20 48/9
F 256 37 25 83
inatel.smfeira@inatel.pt
www.inatel.pt

Nova Cruz Hotel
GPS N 40º92'49,56” W -8º56'14,48”
T 256 37 14 00
F 256 37 23 16
info@novacruzhotel.com
reservas@novacruzhotel.com
www.novacruzhotel.com

apoio institucional
› Porto e Norte - Turismo do Porto e Norte de Portugal

apoio
› Comansegur
› Citroën
› Imprensa Nacional Casa da Moeda
› Segurança Social
› Instituto de Segurança Social, I.P.

apoio à divulgação
› Jornal de Notícias

· · ·

DISTINÇÕES

2008
› Prémios Turismo de Portugal | Menção Honrosa |
Categoria Animação

2010
› Prémio 'Melhor Evento Cultural' de 2009 | Gala
dos Eventos

· · ·

CONTACTOS | INFORMAÇÕES

infoline
TLM 919 608 698
[antes do evento seg. a dom. 10h00 ›› 21h00]
[durante o evento seg. a dom. 10h00 ›› 01h00]
T 256 370 802
[antes do evento seg. a sáb. 10h00 ›› 17h00]
[durante o evento seg. a dom. 10h00 ›› 01h00]

e-mail info@viagemmedieval.com
site www.viagemmedieval.com
siga-nos no facebook
www. youtube.com/viagemmedieval

· · ·

Aplicação com informação da Viagem Medieval
disponível em ipod, iphone, ipad e android.

Hotel Ibis - Europarque
GPS N 40º55.76” W 8º34'38.74”
T 256 30 70 40
F 256 30 70 49
h1729@accor.com
www.ibishotel.com

Hotel Feira Pedra Bela
GPS N -40º57'01.60” W -8º30'48.73”
T 256 91 03 50
F 256 91 03 51
info@hotelpedrabela.com
www.hotelpedrabela.com

Pensão S. Jorge
GPS N 40º58'4,31” W -8º30'4,23”
T/F 256 91 13 0
TM 93 8793254
pensao.saojorge@gmail.com
www.pensaosaojorge.com

Pensão Tony
GPS N 40º55'34,96” W -8º32'35,98”
T/F 256 37 25 93
TM 96 276 83 05
http://sites.google.com/site/residencialtonysmfeira/

…

ENTIDADES PARTICIPANTES

Santa Maria da Feira
› A Rua'Da
› A TruPe - Associação Abraçar Milheirós de Poiares
› Amar eh Verbo - Santa Maria
› Art'Encena
› Associação Cultural e Desportiva da Lavandeira
S. João de Ver

› Associação Cultural, Recreativa e Desportiva
de Escapães

› Associação Grupo Folclórico 'As Lavradeiras de São
João de Ver'

› Associação Juventude Inquieta
› Associação Motoclube de Santa Maria da Feira
› Associação Pelo Prazer de Viver, Saúde, Cultura
e Vida

› Associação Voltado a Poente
› Cavaleiros de Santa Maria
› Centro Cultural e Recreativo 'Os Malmequeres
de Lourosa'

› Centro de Cultura e Recreio do Orfeão da Feira
› Centro Social Padre José Coelho
› CERCI Lamas
› Circulo de Recreio, Arte e Cultura de Paços
de Brandão

› Clube Académico da Feira
› Clube Desportivo Feirense
› Curinga
› Escola de EB 2,3 'Dom Moisés Alves de Pinho' -
Fiães

› GRIC - Lourocoop
› Grupo Cultural e Recreativo Andorinhas de Espargo
› Grupo Cultural e Recreativo 'Saias Amarelas'
› Grupo Danças e Cantares Margens do Rio Uíma
› Grupo Danças e Cantares Regionais da Feira
› Grupo de Danças - As Noivas de Santa Maria
› Grupo de Danças Árabes das Piscinas de Santa
Maria da Feira

› Grupo de Danças 'Corte de Villa da Feira'
› Grupo de Dança 'Malmequeres de Lourosa'
› Grupo Desportivo Milheiroense
› Grupo de Tambores de Santa Maria
› Grupo Dinamização Cultural de Mozelos
› Grupo Gólgota
› Grupo Sénior de Dança 'Programa E-míli@'
› Grupo Sénior de Dança 'Programa Movimento e
Bem-Estar

› Juventude de Sanguedo
› Lamas Futsal Associação Desportiva
› MD5
› Mediaevus Chorus - Coral Polifónico da Cruz

› Milícia de Santa Maria
› Museu Convento do Lóios
› Museu de Santa Maria de Lamas
› Museu do Papel Terras de Santa Maria
› Projeto EZ
› Rancho Folclórico Regional e Cultural 'As Florinhas
de Rio Meão'

› Rancho Folclórico 'As Florinhas das Caldas de São
Jorge'

› Rancho Folclórico de S. Tiago de Lobão
› Rufus e Circus
› Saltarellus
› Sementinhas - Lourocoop
› Teatramos

Portugal
› Anymamundy
› Arabesk Danças Orientais
› Caravana do Sheik - Alkaide
› Cavaleiros de Ribadouro
› Companhia de Dança 'Meia Ponta'
› Espada Lusitana
› Falcoeiros de Ribadouro
› Marionetas de Mandrágora
› Os Trabucos
› SA Marionetas
› Strella do Dia
› TentArte
› Thorsten
› Umbigo Teatro
› Viv'Arte

Espanha
› Els Berros de la Cort
› Jabardeus

França
› Waraok

· · ·

FICHA TÉCNICA

organização
› Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
› Feira Viva, E.E.M.
› Federação das Coletividades de Cultura e Recreio
de Santa Maria da Feira

parceria executiva
› Sociedade de Turismo de Santa Maria da Feira

patrocínio
› Super Bock
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