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» CONTEXTO HISTÓRICO XXV EDIÇÃO

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 devassou grande parte da popula-
ção do território, com graves consequências sociais e 
económicas.
A fundação e consolidação do reino de Portugal durante 
a Primeira Dinastia – da Borgonha ou Afonsina – é o mote 
para a recriação de episódios históricos que vão marcar a 
25ª edição da Viagem Medieval em Terra de Santa Maria, 
entre os dias 3 e 14 de agosto de 2022.
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INFORMAÇÕES E RESERVAS
experiencias@viagemmedieval.com / +351 962 154 032

» DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

» A SUA EXPERIÊNCIA EM PLENO CONFORTO

» CONDIÇÕES DE ACESSO

A VIAGEM MEDIEVAL DESEJA-LHE UMA INESQUECÍVEL EXPERIÊNCIA!
WWW.VIAGEMMEDIEVAL.COM

» A EXPERIÊNCIA INCLUI

Conhecer a Viagem Medieval significa percorrer os seus recantos, embeber o espírito que nela se vive, sentir os momentos e locais mais 
emblemáticos que deixam as suas marcas em cada um de nós. Esta é a grande diferença entre ir à Viagem e estar na Viagem…
Na companhia de um Bobo da Corte que, entre trovas e prosas, vai contando a história e as estórias e mostrando as mais diversas 
facetas, ora divertidas e cómicas ora cheias de conteúdo e saber, as “Visitas Guiadas com História” prometem ser uma surpresa cheia de 
encantos e um prisma ímpar do evento! A visita inicia-se com uma breve contextualização histórica dos períodos e reinados que se 
vivenciam em 2022 - Primeira Dinastia - da Borgonha ou Afonsina. Boa Viagem!

Calçado confortável, preferencialmente, sapatilhas ou similares;
Roupa adequada ao clima;
Agasalho adequado para noites de verão frescas;
Garrafa de água;
Mochila, saco ou bolsa de pequena dimensão para levar 
apenas itens essenciais.

Entrada no castelo de Santa Maria da Feira;
Uma bebida na Estalagem da Organização;
Disponibilidade de visita em PT, EN, ES, FR*;
Possibilidade de usufruto de audioguia*;
Ingresso no evento.
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17,50€/pessoa | 35€ família (2 adultos + 2 crianças ≤ 12 anos);
10,00€ crianças dos 3-12 anos (acompanhadas por 1 adulto);
Horários: 14H30, 16H30 e 18H30 | Duração apróx. 2H00;
Ponto de Encontro: Ponto Experiência; 
Lotação limitada a 55 participantes/sessão (com crianças incluídas).
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*sob consulta prévia


