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Durante o séc. XI foi constituída uma comunidade política para a independência do 
Condado Portucalense, liderada pelo conde borgonhês D. Henrique, que casou com a 
nobre castelhana D. Teresa. É o filho de ambos, D. Afonso Henriques, que depois de várias 
lutas militares e jogos de poder se intitula “rei dos portugueses”, dando cumprimento ao 
propósito iniciado por seu pai – a fundação do Reino de Portugal – que seria consolidado 
pelos seus descendentes e sucessores.

Em 1249, D. Afonso III conquista o Algarve ao Islão e põe fim à Reconquista, sendo este 
acontecimento um marco fundamental para a consolidação do território português. Na 
sequência desta vitória, Portugal é uma vez mais reconhecido como reino por um poder 
acima de todos os outros: a Santa Sé.

A partir desta data até 1383, ano da morte prematura de D. Fernando, Portugal é 
governado por cinco reis, na sua maioria com reinados longos, que ajudaram a consolidar 
e a firmar o reconhecimento deste território como reino. De qualquer modo, os conflitos 
sociais e políticos persistiam, fossem provocados pela coroa, nobreza ou alto clero, ou 
pelos reinos vizinhos, degenerando muitas vezes em graves conflitos militares ou até na 
Peste Negra, que em 1348 devastou grande parte da população do território, com graves 
consequências sociais e económicas.

contexto histórico

abertura
03. AGO|QUA 

ABERTURA OFICIAL DA
25ª VIAGEM MEDIEVAL
praça da nau . 15:00
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espetáculos
ERA UMA VEZ... A 1ª DINASTIA

FLORESTA MÁGICA

CARROÇA DAS ESTÓRIAS

TOSTA MISTA, O MALABARISTA [ 3 a 11 ago. ]

DINASTIA DE BORGONHA

MOMENTOS DA VIDA D'EL REI

CORTEJO [ apenas domingos ] 

GRITO DOS TAMBORES

DO AMOR À VINGANÇA

FESTIM

PEREGRINAÇÃO A SANTIAGO COMPOSTELA [ 3, 5, 8 e 10 ago. ]

O REGRESSO [ 4, 9, 11 e 12 ago. ]  

O ESTRANHO LUGAR DA VIDA [ queimada ]

OS GUARDIÕES 

GRITO DAS BAILIAS

DA REVOLTA AO ÚLTIMO REDUTO

CORTEJO ENCERRAMENTO
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LARGO DO CASTELO

ROSSIO

CAPELA DO CASTELO

CLAUSTRO DO CONVENTO
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  D Dança  .  M Música  .  P Percussão  .  F Percussão e Fogo  .  S Saltimbanco  .  T Teatro* Exceto de 12 a 14 ago.
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A4

A5
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1 CASTELO D´EL REI

TERREIRO DOS OFÍCIOS 

PEQUENOS ARTISTAS

BANHOS DE S. JORGE

MUSEU CONVENTO DOS LOIOS

LUGAR DA VILLA

ALBERGUE DO CAVALEIRO

ARRAIAL DOS HOSPITALÁRIOS

GRANJA DOS ANIMAIS

CETRARIA

ARRAIAL MILITAR

LAGO DOS FEITIÇOS

SOUK

FEIRA FRANCA

SUBIDA ÀS AMEIAS

SENTIR DO GUERREIRO

TERREIRO DOS INFANTES

ARQUEIROS D'EL REI

TREINO DOS ESCUDEIROS

VISITA AO PATRIMÓNIO [MATRIZ]

VISITA AO PATRIMÓNIO [MISERICÓRDIA]

áreas temáticas 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:30 00:0023:00

[ sábado e domingo abertura às 14:00 ]

[ sábado e domingo abertura às 12:00 ]

[ sábado e domingo abertura às 12:00 ]

[ sábado e domingo abertura às 12:00 ]
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MUSEU CONVENTO DOS LOIOS
25 Edições em Cartaz - Exposição
23 jul. › 18 set.

Horário de 3 a 13 de ago.
15:00 › 23:00 [ semana ]*
14:00 › 23:00 [ fim de semana ]*
(*) [ última entrada 22:30 ]

14 ago. 14:00 › 22:00 [ última entrada 21:30 ]

Scriptorium 
Oficina pedagógica e prática de escrita à 
pena e de iluminura. 
Moinho do Papel 
Demonstração da arte manufatureira de 
fazer o papel.

15:00 › 19:30 . gratuito

5

CASTELO DE D’EL REI
Viagem no tempo ao quotidiano de um castelo.

Recriações
Figuração e Histórias Encenadas
Aposentos Reais

3,5€ [gratuito até 6 anos] . última entrada 22:30

1

Espaço de vivências e ofícios medievais.

Ofícios
Ferreiro I Malheiro I Armeiro|Carpinteiro I 
Oleiro I Ferrador I Cordoaria e Fabrico de 
Rede I Curtimento de Peles I Tecelagem com 
Tinturaria I Cunhagem de Moeda I Cozinha

castelo . gratuito

TERREIRO DOS OFÍCIOS2

PEQUENOS ARTISTAS
Espaço temático alusivo à cortiça.

Oficinas de Expressão Plástica 
3€ por participante . 3 › 15 anos
Exposição Tátil “Arte Medieval”
subida para o castelo .gratuito

3

BANHOS DE S. JORGE
Recriação das práticas ancestrais do termalismo.

quinta do castelo . 3,5€ . 1,5€ [4 › 10 anos] 
gratuito até 3 anos . Inclui banho pulverizado nas 
pernas, chá e repouso, concerto harpa . Pacotes 
de experiências sob consulta no local.

Momentos de animação 
A Rainha da Paz
15:15 › 19:45 a cada 30 minutos
À Noite a Água é Rainha!
20:30 › 22:30 a cada 30 minutos
[ restrito a visitantes dos Banhos de S. Jorge ]

4

OS GUARDIÕES 
Numa praça abandonada, nas ruínas de 
uma vila sombria, uma mulher e os seus 
guardiões convocam as ligações à vida da 
deusa do fogo sagrado.

praça nova . 30’ . gratuito 

N

GRITO DAS BAILIAS 
Folias e bailias de um grupo de bailadeiras que 
dão vida e alegria às gentes que por aqui passam.

praça nova . 25’ . gratuito 

O

DA REVOLTA AO ÚLTIMO REDUTO
A revolta dos nobres portucalenses, 
chefiada pelo jovem Afonso Henriques, 
foi o início de um longo processo de 
formação e conquista de um território que 
se consolidou como reino de Portugal.

terreiro das guimbras . 35’ . gratuito . m/6 

P

CORTEJO ENCERRAMENTO
praça da nau › praça nova

Q

DO AMOR À VINGANÇA
Contra a vontade d’el-rei D. Afonso IV, o 
seu filho D. Pedro e Inês de Castro, 
viveram um intenso amor, do qual 
nasceram três filhos. Mas o protesto da 
corte era tal que o rei acabou por mandar 
assassinar Inês de Castro. Louco de dor, 
Pedro liderou uma revolta contra o pai e 
quando finalmente assumiu a coroa, 
mandou prender e matar os assassinos 
da sua eterna amada.

terreiro das guimbras . 35’ . gratuito

I

FESTIM
Após um árduo dia de trabalho, deixemos 
que a música nos guie neste compasso 
de felicidade; deixemos que a melodia 
crie uma harmonia porque ninguém é feliz 
a dançar sozinho. É tempo de celebrar a 
vida! É tempo de festa!

praça nova . 30’ . gratuito 

J

PEREGRINAÇÃO A SANTIAGO 
COMPOSTELA [CORTEJO TEMÁTICO]
Recriação da passagem de peregrinos por 
Terra de Santa Maria em direção ao centro 
de culto e peregrinação no noroeste 
peninsular – Santiago de Compostela.

castelo › misericórdia
3, 5, 8 e 10 ago. | qua. sex. seg. e qua.

K

O REGRESSO [CORTEJO TEMÁTICO]
De regresso às suas terras, as hostes militares 
refletem a desilusão de uma guerra inútil.

praça dos choupos › castelo
4, 9, 11 e 12 ago. | qui. ter. qui. e sex.

L

O ESTRANHO LUGAR DA VIDA
INSPIRADO NA QUEIMADA GALEGA
A Vida é um lugar estranho, que acolhe os 
vivos e os Outros desde que, com Eles, a 
queiramos celebrar. E compete aos vivos 
aceitá-Los, convocá-Los, acolhê-Los, para 
que a festa da Vida faça sentido, o que só 
pode acontecer num lugar que ninguém 
sabe, num tempo que ninguém conhece.

albergue do cavaleiro . 30’ . gratuito 

M

GRITO DOS TAMBORES 
O ritmo dos tambores invade a praça!
praça nova . 30’ . gratuito 

H

CORTEJO DA PRIMEIRA DINASTIA
tribunal › castelo . domingo 07 ago.

CORTEJO REAL
tribunal › castelo . domingo 14 ago. 

G

ERA UMA VEZ… A 1ª DINASTIA
Um espetáculo que conta a história dos 
primeiros reis de Portugal! 9 Reis e os seus 
reinados, numa hilariante viagem no tempo! 
Reis, rainhas, castelos, guerras e conquistas 
que, em tempos, fundaram o reino que 
hoje chamamos: Portugal!

guimbras . 30’ . lotação limitada
2,5€ [gratuito até 3 anos]

A

FLORESTA MÁGICA 
Na floresta do Castelo existe um local 
mágico onde tudo é possível. Junta-te a 
Elfos, Fadas e Gnomos numa aventura 
repleta de amizade, bravura e emoção.

guimbras junto ao castelo . 30’
lotação limitada . 2,5€ [gratuito até 3 anos]

B

CARROÇA DAS ESTÓRIAS
Todo e qualquer lugar, lugarejo ou caminho 
é bom para uma história! E os viajantes 
que o digam... De cada viagem recolhem 
um pedaço; de cada lugar um cheiro e de 
cada caminho o gracejo da melhor estória. 
Na sua carroça transportam tantas estórias 
quantas forem possíveis e todas elas 
esperam ser ouvidas.

praça nova 16:00 | 18:00 | 19:00
rossio 17:00
30’ . gratuito

C

MOMENTOS DA VIDA D’EL-REI
Recriação de momentos da vida dos reis 
da primeira dinastia.

itinerante - início convento lóios . 30’

F

DINASTIA DE BORGONHA
Desde as contendas da rainha D. Teresa 
até à morte prematura d’el-rei D. Fernando, 
foi esta a Dinastia da Casa de Borgonha 
que, com honra e glória, fundou e 
consolidou este reino que é Portugal.

terreiro das guimbras . 30’ . gratuito 

E

TOSTA MISTA, O MALABARISTA
Este Bobo da Corte, alto, satírico e atrevido, 
contagia todos, cavaleiros e donzelas, povo 
e nobreza, servos e senhores. Faz-se 
acompanhar por caixas, pinos e bolas que 
domina com a sua perícia de malabar, 
criando momento únicos de convívio e 
diversão... lalalalala ulalalala!

[ 3 a 11 ago. ]
praça nova 16:30 . rossio 17:30 
praça dos choupos 18:30 | 20:00 
30’ . gratuito

D



GRANJA DOS ANIMAIS
Espaço pedagógico onde coabitam animais 
domésticos e de caça.

carvalhal . gratuito 

9

SUBIDA ÀS AMEIAS
Acesso ao castelo por rede de escalada.

castelo . 3,5€ . m/6 . última entrada 20:30 

15

SENTIR DO GUERREIRO
Desafios, obstáculos e aventuras à 
conquista do castelo!

subida para o castelo . 3,5€ . m/6
última entrada 20:30 

16

ARQUEIROS D’EL REI
Prática de tiro com arco.

carvalhal . 1,5€ [3 tiros a executar pelo mesmo 
arqueiro] . m/8 

18

TERREIRO DOS INFANTES
Neste terreiro, os infantes podem 
aprender o saber-fazer dos ofícios mais 
antigos da história ligados ao quotidiano, 
mas também à guerra. É das crianças e 
dos jovens que depende o futuro do 
reino… é no propagar das sabedorias e 
no aperfeiçoar dos afazeres que se 
desenvolve a mestria que tudo cria!

gratuito . m/6

Lides quotidianas
Estórias & Lendas | Cozinha & Tinturaria de 
Lã | Tecelagem | Scriptorium & 
Iluminuras| Velas
Lides de guerra
Cota de Malha | Trabucos | Tiro de 
Trabuco | Jogos & Desafios

carvalhal . gratuito 

17

TREINO DOS ESCUDEIROS
Espaço de aventura e jogos medievais 
infantis e juvenis.

carvalhal . 2,5€ 

Atividades ≥ 1.30cm
Travessia de Obstáculos | Barreira de Tiro 
(arco, fisga e lança) | Lançamento de 
Ferradura | Luta de Gladiadores | Jogo do 
Equilíbrio | Circuito de Andas, Barrotes, Pés 
Grandes | Catapulta
Atividades < 1.30cm
Circuito Arvorismo | 3 em Linha | Jogo da 
Teia | Mini Slide | Luta de Gladiadores | 
Jogo do Galo | Lançamento de Ferradura | 
Percurso de Andas

19

VISITA AO PATRIMÓNIO
RELIGIOSO 
Visita encenada à Igreja Matriz de
S. Nicolau da Feira.

17:30 . 45’ . gratuito

Visita encenada à Igreja da Misericórdia.

19:00 . 45’ . gratuito

20

21

PERSONAGENS HISTÓRICAS
No burgo da feira deambulam alcoviteiras e 
alcaiotes, pedintes, lavadeiras, ladrões, 
vendedores, pregoeiros dos feitos d’El Rei...

CETRARIA
Espaço pedagógico alusivo à falcoaria, com 
demonstração de voo livre de aves.

terreiro das guimbras . gratuito 

10

ARRAIAL MILITAR
Espaço pedagógico com características de 
acampamento militar.

terreiro das guimbras . gratuito 

11

LAGO DOS FEITIÇOS
Artes da magia e da adivinhação.

12

SOUK
Venda de produtos e sabores árabes.

13

FEIRA FRANCA
Espaço de venda e/ou demonstração de 
materiais e produtos característicos da 
época medieval.

14

LUGAR DA VILLA
Recriação de uma comunidade medieval 
junto às margens do rio Cáster.

Recriações
Procissão em Honra de Santa Mónica 15:30 
Lugar da Villa › Convento dos Lóios
Negócio do Dote 16:00 
Escadaria igreja matriz
Cortejo dos Nubentes 16:30 
Escadaria igreja matriz › Lugar da Villa 
Casamento 17:00
Faça-se Justiça! 19:00
Contos do Arco da Velha 20:00
Taberna da Villa
Procissão da Vergonha 22:30 
Praça da Nau › Lugar da Villa
Queimada da Bruxa 22:45

terreiro das guimbras . gratuito 

6

ALBERGUE DO CAVALEIRO
Recriação e vivências de uma estalagem à 
beira do caminho.

Atuações
O Estranho Lugar da Vida 22:30 
Inspirado na Queimada Galega

praça dos choupos . gratuito 

7

ARRAIAL DOS HOSPITALÁRIOS
Espaço de vivência militar.

Recriações 
Visita às Ordens 16:30 I 19:00
Visitação da Ordem 17:30 
Contenda pela Comenda de Rio Meão 20:00
Cortejo Fúnebre 22:00
Eucaristia pela Alma de um
Irmão Falecido 22:30

carvalhal . gratuito 

8

viaje com
a nossa 
aplicação
mobile



Na Viagem Medieval queremos 
que os amores sejam celebrados 
numa cerimónia inesquecível para 
os “noivos”, com uma Certidão de 
Casamento atestada pelo Rei.

CASAR NA
VIAGEM

“Cavaleiro por um Dia” é uma 
experiência que permite aos mais 
pequenos trajar a rigor, de capa e 
espada, tendo acesso a diversas 
áreas temáticas.

CAVALEIRO
POR UM DIA

Esta experiência permite a entrada 
prioritária em todas as áreas 
temáticas para que possa viver em 
pleno o maior evento de recriação 
histórica medieval da Europa.

FREEPASS
TEMÁTICO

A mais viva e mais intensa 
experiência da Viagem Medieval 
permite participar num combate 
medieval, integrando o elenco 
do espetáculo bélico de grande 
formato.

GUERREIRO
POR UM DIA

Porque todas as meninas desejam 
ser princesas, esta experiência é a 
concretização do sonho em palco! 
Desde o traje medieval, à 
caraterização e penteado.

PRINCESA
POR UM DIA

Não há tradição que passe de 
geração em geração como a 
Viagem Medieval. Venha sentir a 
tradição com traje e caracterização 
ao lado daqueles que formam o 
seu reinado. 

TRAJAR
EM FAMÍLIA

Um Bobo da Corte é o anfitrião 
desta visita que, entre trovas e 
prosas, vai contando as histórias e 
as estórias, revelando todos os 
segredos desta Viagem Medieval.
[ 14:30 . 16:30 . 18:30 ]

VISITA GUIADA
COM HISTÓRIA

INFORMAÇÕES E RESERVAS
experiencias@viagemmedieval.com 
+351 962 154 032

PARTICIPAR
PARA

VIVER E SENTIR!



HORÁRIO DA VIAGEM MEDIEVAL

03 › 14. ago. 
12:00 › 01:00

ACESSO AO EVENTO

› Controlo de entradas nos pórticos 
seg. › sex. 14:00 › 01:00 | sáb. › dom. 12:00 › 01:00

› Bilhete diário [válido para uma entrada]
2.ª a 5.ª Feira - 4€
6.ª Feira, Sábado e Domingo - 5€

› Pulseira [válida para todo o evento]:
8€ [venda antecipada até 20 jul.];
9€ [venda antecipada de 21 a 31 jul.];
10€ [01 a 14 ago.];

› Venda antecipada TICKETLINE, consulte pontos 
de venda em www.viagemmedieval.com; 

› Gratuito para crianças até 2 anos, inclusive.

‘Pulseira CRIANÇA SEGURA’

Disponível nas bilheteiras e postos de informação. 
Recomenda-se o preenchimento e colocação da 
pulseira logo após a entrada no pórtico [gratuita]. 

‘Pulseira ESTOU AQUI® | Criança’

 Disponível no Posto Móvel da PSP [gratuita].

As crianças devem estar sempre
acompanhadas por um adulto.

FRALDÁRIO [ RECANTO DOS INFANTES ]

Higiene, alimentação e amamentação do bebé
seg. › sex. 14:00 › 00:00 | sáb. › dom. 12:00 › 00:00

LOJA OFICIAL

www.smstore.pt | info@smstore.pt 
23 jul. › 02 ago. 14:30 › 19:30
03 › 14 ago.
[seg. › sex.] 14:00 › 00:00
[sáb. › dom.]12:00 › 00:00

VIAGEM ACESSÍVEL

› Visitas guiadas inclusivas com interpretação 
em Língua Gestual Portuguesa [LGP];

› Visita orientada a mobilidade reduzida, com 
roteiro adaptado;
4, 6, 8 e 10 ago. [ 14:00 › 17:00 ]

› Visita orientada para invisuais
4 e 10 ago. [ 14:00 › 17:00 ] com audiodescrição
inscrição prévia através do tlm. (+351) 918 172 395 
ou e-mail acessibilidades@viagemmedieval.com

Espetáculos inclusivos com interpretação em LGP
4, 6, 8 e 10 ago..

› Era Uma Vez… A Primeira Dinastia
17:00 · 2,5€ [ gratuito até 3 anos ]
› Dinastia de Borgonha
18:00 · gratuito
› Do Amor à Vingança
21:30 · gratuito

Roteiro Acessível
Loja Interativa de Turismo . (+351) 256 370 802

informações

www.viagemmedieval.com

A

E

I

AVISOS

Consulte os termos e condições de entrada e 
permanência no recinto no site do evento.
Programação sujeita a alterações por 
constrangimentos de ordem logística ou 
meteorológica.

CONTACTOS | INFORMAÇÕES

infoline (+351) 915 220 811 . (+351) 927 249 369
e-mail info@viagemmedieval.com

A pulseira de acesso à Viagem Medieval 
dá também direito a um desconto de 1€ 
nas visitas ao Zoo de Lourosa, o único 
parque ornitológico, até 31 de agosto. 
Para usufruir do desconto mantenha a 
sua pulseira devidamente colocada.

vale 1€


