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» CONTEXTO
Reinado de D. Pedro I
No final do reinado de seu pai, o infante D. Pedro já
participava na governação, tendo a seu cargo toda a
jurisdição do reino. Assim, ao ser aclamado, pela graça
de Deus, Rei de Portugal e do Algarve, D. Pedro I
conhecia, melhor do que ninguém, o seu território,
percorrendo-o de lés-a-lés, levando a justiça a todas as
partes, fazendo-a “aos modos antigos”, por vezes com
excessiva dureza e pouco rigor: o Cruel ou o Justiceiro
seria mais carrasco do que juiz.
O povo sentia a sua proteção, chamando-o de justiceiro.
A nobreza temia-o e respeitava-o e, ao contrário dos
seus antecessores, foi brando para com alguns senhores.

Quanto ao clero, as antipatias e desagrados adensavam-se, conduzindo a uma política de afirmação do Estado
perante a Igreja.
Promoveu leis que fomentaram o comércio marítimo,
criou novos concelhos, regulamentou a agricultura e as
pastagens e a nível internacional, manteve boas relações
com Castela, apesar do difícil jogo de desavenças
internas no reino vizinho.
Quase sempre identificado pelo episódio de vingança
contra os carrascos de Inês de Castro, D. Pedro I reinou
apenas dez anos, conduzindo Portugal à prosperidade
financeira e à paz com os reinos vizinhos.

» CONTEÚDO
Desfrute de todas as áreas temáticas fazendo verdadeiras
“Viagens à Viagem”. Esta experiência permite a entrada
em todas as áreas temáticas*, para que possa viver em
pleno o maior evento de recriação histórica medieval da

Europa – a Viagem Medieval em Terra de Santa Maria.
Espontânea e autonomamente, nos horários e trajetos
que entender mais convenientes! É só planear e aproveitar ao máximo!

» INFORMAÇÕES

» A SUA EXPERIÊNCIA EM PLENO CONFORTO

»
»
»
»
»

» Calçado confortável, preferencialmente, sapatilhas, ténis ou
similares;
» Roupa confortável adequada ao clima e chapéu;
» Garrafa de água;
» Mochila, saco ou bolsa de pequena dimensão para levar
apenas itens essenciais.

17,50€/pessoa;
Gratuito até aos 4 anos, inclusive;
FreePass Áreas Temáticas*;
Lotação limitada a 45 participantes diários
Inclui ingresso no evento.

*uma entrada gratuita a todas a áreas temáticas pagas,
exceto Merenda no Povoado e Repasto no Povoado
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