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Cristãos, Muçulmanos e Judeus
na Palmela Medieval

28 a 30 SET. 2018
Castelo de Palmela

Programa



A Feira 2018 evoca a vivência no castelo e vila de Palmela, no século XII e primeira metade 
do XIII. São tempos de guerra. Até 1217, com a conquista de Alcácer, não há paz na região; a 
instabilidade em toda a região do Sado-Arrábida, era pouco propícia à fixação definitiva 
das populações. A vila cristã vai-se formando num compromisso, nem sempre fácil, entre as 
culturas de três credos: cristãos, judeus e muçulmanos.

Até 1147, ano da primeira tomada de Palmela pelos portugueses (cristãos), na sequência da 
conquista de Lisboa, os muçulmanos habitam o castelo de Palmela sob o domínio dos almo-
rávidas, dinastia berbere norte-africana. A guarnição muçulmana do castelo e a população 
da medina retiram-se do local. Em 1165, os portugueses tomam de novo Palmela tal como 
outros castelos.

Em 1170, a vila cristã começa a tomar forma mas é ainda difícil captar população. D. 
Afonso Henriques autoriza uma comunidade muçulmana – os chamados mouros forros - a 
residir no povoado; fixam-se no arrabalde e recebem do monarca Privilégios, através de um 
documento conhecido como Foral dos Mouros Forros. Além dos muçulmanos forros, também 
famílias de judeus escolhem viver em Palmela.

D. Afonso Henriques e seu filho Sancho atribuíram o primeiro foral aos  habitantes cristãos 
da vila de Palmela em 1185. No castelo encontra-se, nessa data, instalado o poder militar 
cristão, dirigido por um Alcaide e a Igreja de Santa Maria é, talvez  já nesta data, a primeira 
paroquial de Palmela. 

Um ano depois, D. Afonso Henriques doa o castelo à Ordem de Santiago, que aqui instala 
alguns freires. Os almóadas - segunda dinastia berbere norte-africana -, em 1191, conquis-
tam de novo o castelo. Liderados pelo califa Abu Yacuf Al-Mansur, atacam e devastam a 
fortaleza da então designada Balmala. Instalam-se no castelo durante cerca de três anos, até 
as hostes régias e as da Ordem de Santiago recuperarem Palmela para os portugueses. 

A Ordem instala o seu convento/quartel-general no castelo e, a partir dele, os freires-cavalei-
ros fazem guerra de desgaste aos almóadas de Alcácer, preparando o grande confronto de 
1217: a Batalha de Qasr Al-Fath (Alcácer do Sal), de que saem vitoriosos os portugueses. 
Martim Barregão era Comendador de Palmela e Comendador-Mor da Ordem de Santiago, o 
mais alto estatuto da Ordem em Portugal. Este líder vai comandar as hostes da Ordem de 
Santiago na referida batalha, em longa e dura luta, travada em terra e nas águas do Sado.

Em 1218, e até meados do século XIII, a sede da Ordem de Santiago transfere-se de Palmela 
para Alcácer. Na comenda de Palmela permanecem alguns freires, liderados pelo seu Comen-
dador. Os freires-cavaleiros estavam quase todos mobilizados para o avanço da Reconquista 
em terras do Sul, processo que terminará, no território português, no reinado de D. Afonso III 
(1249).
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Legenda



20h00 | Música - Os Recanto

20h30 | Saltimbanco da Charneca - Pedro Charneca

22h00 | Grupo de Danças Antigas - Alius Vetus

20h30 | Revelim Entrada | Dança Oriental - Flor de Lotus - ATA Dança 

21h00 | Demonstração de voo livre  - Artfalco

21h30 | Da Liça para a Igreja Santa Maria
Desfile Nocturno - Espada Lusitana, Cavaleiros Ribadouro, AGAPE, Orquestra de  
                                       Percussão Bardoada, Tentart 
Investidura de Pedro Joannes a Freire-Cavaleiro da Ordem de Santiago Ano de 1217. 
D. Martim Barregão comendador-mor da Ordem de Santiago, prepara o os seus 
freires-cavaleiros para o grande ataque a Alcácer do Sal, bastião dos almóadas. Dá 
investidura a um novo freire-cavaleiro. O quartel-general / convento-sede da Ordem 
de Santiago está instalado no castelo de Palmela.

23h00 | Apresentação de Armas - Espada Lusitana

22h30 | Revelim Norte | Dança no Ar - Dançarte

praça de armas

liça

terreiro da moirama

torre de menagem

18h00|Abertura da Feira nas tendas dos mercadores e acampamentos

19h00|Porta falsa 
Momento de boas-vindas
Ano de 1170. D. Afonso Henriques, após a segunda conquista de Balmala (Palme-
la), procura conservar na povoação os muçulmanos que se renderam, colmatando 
assim o difícil problema do seu povoamento. Para além deles, habitam em 
Palmela, cristãos e judeus. Concede carta de privilégios aos muçulmanos - o Foral 
dos Mouros Forros. Há feira e bailios para festejar, em Paz!

19h00 às 24h00 | Música e Bailias e outras Folias 
Companhia Al-Nawar | Jograis d’el Rei  | Teatro Sem Dono | Tentart
Dumtrago  - Gaiteiros da Bardoada | Saltimbanco da Charneca    
Grupo de Percussão e Gaitas - Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”

Les Musiciens du Royaume  - Sociedade Filarmónica Humanitária

19h30 | 21h00 | 23h00 | Música da Época - Eduardo Ramos

20h00 | 21h30 | Oficina de Grafia - Jorge Carvalho 

Iniciação à caligrafia da época com introdução aos materiais usados para escrita 
(instrumentos, suportes e tintas).
Adultos e crianças a partir dos 14 anos; Max.:10 participantes; Duração: 30 a 60 min.

igreja de santiago

28setembro |sexta-feira

recinto da feira

23h00 |Danças Medievais - Sandra Oliveira e Os Recanto

anfiteatro

terraço sul

23h00 | Espectáculo de Fogo “Ritual de Sacrifício” - Jenus e Três Irmãos 



15h30 |17h00 |19h30 | Oficinas - Arqueiros d’el Rei 

Cota de Malha
Este ofício demonstra o processo de fabrico da cota de malha nas diferentes peças 
de vestuário.
Adultos e crianças a partir dos 12 anos acompanhadas por um adulto; Max.: 4 participantes 
Duração: 30 a 60 min.

Lucette (forquilha de cordão)
Nesta oficina o participante terá a oportunidade de fabricar cordão a partir de fio 
de lã ou algodão utilizando como ferramenta a forquilha de cordão (lucette). 
Adultos e crianças a partir dos 7 anos acompanhadas por um adulto; Max.:12 participantes 
Duração: 45 min.

Velas
Nesta oficina o artesão irá falar da História da iluminação na época medieval e 
demonstrar uma das técnicas medievais de fabrico de velas com cera de abelha, 
para a qual o participante será convidado a experimentar.
Adultos e crianças a partir dos 12 anos acompanhadas por um adulto; Max.: 4 participantes 
Duração: 30 min.

16h30 | 18h30 | 21h30
Oficina «História da Falcoaria com estórias» - Artfalco

Demonstração de Tiro com Arco - Arqueiros d’el Rei 

17h00 | Do Mercado Municipal (Centro Histórico) ao  Castelo

Desfile 
1217. Ida de todos os fidalgos, homens-bons e do povo dos três credos – cristão, 
muçulmano e judaico - até ao Castelo para saudar El Rei D. Afonso II.

18h00 | ‘Bufarinheiros’- Anymamundy

19h00 | Saltimbanco da Charneca - Pedro Charneca

23h00 | Espectáculo de Fogo “Ritual de Sacrifício”- Jenus e Três Irmãos 

20h30 | Demonstração de voo livre - Artfalco

21h00 | Torneio - Cavaleiros de Ribadouro, Espada Lusitana, AGAPE

O torneio celebra a coragem, a astúcia e a honra d’ el Rei de Portugal, D. Afonso II. 

22h30 | Espectáculo de fogo - Malatitsch 

20h30 | Revelim Entrada | Dança Oriental - Flor de Lotus - ATA Dança 

22h00 | Revelim Norte | Dança no Ar - Dançarte

18h30
‘Tudo Por Uma Donzela’, Amor, Tragédia e um Quê de Comédia - Três Irmãos

19h30 | Grupo de Danças Antigas - Alius Vetus 

23h00 | Danças Medievais  - Sandra Oliveira e Os Recanto
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15h00 | Abertura da Feira nas tendas dos mercadores e acampamentos

praça de armas
Programação Infantil 
15h30 | “O Tesouro” - Três Irmãos

16h30 | 18h30 | “Trovas e Cantigas” - Teatro em Caixa   

17h30 | 19h30 | “Um Burro na História” - Teatro em Caixa 

15h30 | 17h00 | 19h30 | Oficina de Grafia - Jorge Carvalho 
Iniciação à caligrafia da época com introdução aos materiais usados para escrita 
(instrumentos, suportes e tintas).
Adultos e crianças a partir dos 14 anos; Max.:10 participantes; Duração: 30 a 60 min.

16h30 | 20h30 | 22h30 | Música de época - Eduardo Ramos 

18h30 | Grupo Coral - Ateneu Artístico Vilafranquense 
 
19h00 | Visita guiada Exposição das três Culturas - Minerarte 

21h30 | Grupo Coral - Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”

15h00 às 24h00 | Música e Bailias e outras Folias
Alvorada|Companhia Al-Nawar|Anymamundy|Teatro Sem Dono|Tentart
Dumtrago - Gaiteiros da Bardoada|Jograis d’el Rei|Saltimbanco da Charneca 
Grupo de Percussão e Gaitas - Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”|Jenus
Grupo de Danças Antigas - Alius Vetus|Malatitsch|Três Irmãos|Os Recanto    
Strella do Dia|Les Musiciens du Royaume - Sociedade Filarmónica Humanitária 

igreja de santiago

29setembro  | sábado



15h00 | Abertura da Feira nas tendas dos mercadores e acampamentos

Programação Infantil 
15h30 | “O Tesouro” - Três Irmãos

16h30 | 18h30 | “Trovas e Cantigas”- Teatro em Caixa   

17h30 | 19h30 | “Um Burro na História”- Teatro em Caixa 

15h00 às 24h00 | Música e Bailias e outras Folias
Alvorada|Companhia Al-Nawar|Anymamundy|Teatro Sem Dono|Tentart
Dumtrago - Gaiteiros da Bardoada|Jograis d’el Rei|Saltimbanco da Charneca 
Grupo de Percussão e Gaitas - Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”|Jenus
Grupo de Danças Antigas - Alius Vetus|Malatitsch|Três Irmãos|Os Recanto    
Strella do Dia|Les Musiciens du Royaume - Sociedade Filarmónica Humanitária 

 

16h00 | 18h30 | 21h00 | Oficina de Grafia - Jorge Carvalho 
Iniciação à caligrafia da época com introdução aos materiais usados para escrita 
(instrumentos, suportes e tintas).
Adultos e crianças a partir dos 14 anos; Max. 10 participantes; Duração: 30 a 60 minutos

17h30 | 20h00 | 22h00 | Música de época - Eduardo Ramos 

20h30 | Visita guiada Exposição das três Culturas - Minerarte

20h30 | Revelim Entrada | Dança Oriental - Flor de Lotus - ATA Dança 

15h30 |17h00 |19h30 | Oficinas - Arqueiros d’el Rei  

Cota de Malha
Este ofício demonstra o processo de fabrico da cota de malha nas diferentes peças 
de vestuário.
Adultos e crianças a partir dos 12 anos acompanhadas por um adulto; Max.: 4 participantes 
Duração: 30 a 60 min.

Lucette (forquilha de cordão)
Nesta oficina o participante terá a oportunidade de fabricar cordão a partir de fio 
de lã ou algodão utilizando como ferramenta a forquilha de cordão (lucette). 
Adultos e crianças a partir dos 7 anos acompanhadas por um adulto; Max.:12 participantes 
Duração: 45 min.

Velas
Nesta oficina o artesão irá falar da História da iluminação na época medieval e 
demonstrar uma das técnicas medievais de fabrico de velas com cera de abelha, 
para a qual o participante será convidado a experimentar.
Adultos e crianças a partir dos 12 anos acompanhadas por um adulto; Max.: 4 participantes 
Duração: 30 min.

16h30 | 18h30 | 21h30
Oficina «História da Falcoaria com estórias» - Artfalco

Demonstração de Tiro com Arco - Arqueiros d’el Rei 

recinto da feira

praça de armas

igreja de santiago
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30setembro  | domingo
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17h00 | Do Mercado Municipal (Centro Histórico) ao Castelo

Desfile 
1217. Ida de todos os fidalgos, homens-bons e do povo dos três credos – cristão, 
muçulmano e judaico - até ao Castelo para saudar El Rei D. Afonso II.

18h00 | Saltimbanco da Charneca - Pedro Charneca

22h00 | Espectáculo de Fogo “Ritual de Sacrifício”- Jenus e Três Irmãos 

19h00 | Torneio - Cavaleiros de Ribadouro, Espada Lusitana, AGAPE
O torneio celebra a coragem, a astúcia e a honra d’ el Rei de Portugal, D. Afonso II. 

20h00 | Demonstração de voo livre - Artfalco

21h00 | Espectáculo de fogo - Malatitsch

18h30
‘Tudo Por Uma Donzela’, Amor, Tragédia e um Quê de Comédia - Três Irmãos

22h30 | Danças Medievais - Sandra Oliveira e Os Recanto



Caminhada Noturna e Oficina Contrução Lucernas
29set. | 19h00 | Casa das Alcoviteiras
Oficina para construção de lucernas, candeias usadas desde a época romana para 
iluminar o caminho, para percorrer a popularmente conhecida ‘estrada romana’ 
(Rua da Portela).
Percurso circular de dificuldade baixa. Valor: 20€ para adulto (gratuito para crianças até aos 
12 anos) | Inclui Guias, lucernas, entrada na Feira Medieval e seguros obrigatórios.

Assalto ao Castelo 
30set. | 10h00 | Ponto encontro junto ao Bar Wine Love
Percurso pela Serra do Louro até ao Castelo (ao recinto da Feira Medieval )
Valor: 8€ (gratuito para crianças até aos 12 anos) | Inclui Guias, entrada na Feira Medieval e 
seguros obrigatórios.

Informações e inscrições
inscricoes@100pegadas.pt | Patrícia Bargado (934 352 104) | Fernando Silva (962 802 114)
Org.: 100Pegadas, Lda

Ceia Medieval na Taverna 
29set. | 20h00 | Adega Casa de Atalaia - Rua Heliodoro Salgado, nº 36 - Palmela)

Cousas de Comer e de Beber
Nunca participou numa ceia medieval? Está à espera do séc. XXI? 
Anuncia-se que é uso receber-se nesta taverna cantores e tangedores com suas vozes 
e instrumentos. Adivinham-se pois cantorias e cousas que taes.
20 € por adulto | 12,50 € por criança dos 6 aos 12 anos | Lotação limitada
Informações e reservas
Maria de Lurdes Atalaia | T. 965 500 722 - 212 332 227
info@casadeatalaia.com | Acompanhe-nos no Facebook

Casa Mãe da Rota de Vinhos
Oferta de 10% de desconto na aquisição de vinhos, em compras superiores a 15,00€.
Promoção válida durante a realização da Feira, mediante a apresentação do bilhete de entrada na Feira.



Horários: 28 set. (sexta-feira)|18h00 - 24h00  |  29 e 30 set., (sábado e domingo)|15h00 - 24h00

Entradas: 1 dia € 3,00  |  3 dias € 6,00  | Crianças até aos 12 anos entrada gratuita
Horário das Bilheteiras: sexta-feira | 16h00 - 23h00  |  sábado e domingo | 13h00 - 23h00

Aluguer de trajes da época medieval | Pavilhão Allius Vetus
1 dia - € 6,00  |  2 dias - € 8,00 |  3 dias - € 10,00 
O aluguer de trajes permitirá a entrada gratuita na Feira Medieval

Torneio: Entrada efetuada por ordem de chegada e limitada à lotação do espaço

INFO: 212 332 122  |  turismo@cm-palmela.pt  |  http://turismo.cm-palmela.pt  |        TurismoPalmela
Programação sujeita a alterações por motivos imponderáveis
De 28 a 30 set., o acesso ao Castelo e à Pousada de Palmela estará condicionado.

                                                                                                                                                                                                                                          Conserve o seu bilhete até ao final de evento 

17h00 | Do Mercado Municipal (Centro Histórico) ao Castelo

Desfile 
1217. Ida de todos os fidalgos, homens-bons e do povo dos três credos – cristão, 
muçulmano e judaico - até ao Castelo para saudar El Rei D. Afonso II.

18h00 | Saltimbanco da Charneca - Pedro Charneca

22h00 | Espectáculo de Fogo “Ritual de Sacrifício”- Jenus e Três Irmãos 

19h00 | Torneio - Cavaleiros de Ribadouro, Espada Lusitana, AGAPE
O torneio celebra a coragem, a astúcia e a honra d’ el Rei de Portugal, D. Afonso II. 

20h00 | Demonstração de voo livre - Artfalco

21h00 | Espectáculo de fogo - Malatitsch

18h30
‘Tudo Por Uma Donzela’, Amor, Tragédia e um Quê de Comédia - Três Irmãos

22h30 | Danças Medievais - Sandra Oliveira e Os Recanto

 
28set.(sexta-feira) 19h00 às 24h00 

29set.(sábado) e 30set.(domingo) 15h30 às 24h00

Exposição de répteis africanos - Falcoaria Lusitana 

Falcoaria - Artfalco | Acampamento Artesãos e Ofícios - Arqueiros d’el Rei 

Acampamento Judaico - Minerarte | Fazenda dos Animais - Leonor e os Gansos

Jogos infantis - Palmela Desporto | Carrossel Medieval - Mustapha Sabbar

Acampamento Mouro - Alcaide | Guarda Moura - Os Berberes 

Acampamento de Armas - Espada Lusitana

Acampamento Cavalaria - Cavaleiros de Ribadouro

Scriptorium Grafia Antiga - Jorge Carvalho| Exposição das Três Culturas - Minerarte

Exposição Pintura e Iluminura da época - Jorge Carvalho 

 Refúgio dos Renegados - Tentart e comunidade local

paços do concelho

igreja de santa maria

igreja de santiago

revelim norte

liça

praça de armas

terreiro da moirama

Animação permanente 



ALIUS VETUS - Associação 
Cultural História e Património

ORGANIZAÇÃO

APOIOS

Horários: 28 set. (sexta-feira)|18h00 - 24h00  |  29 e 30 set., (sábado e domingo)|15h00 - 24h00

Entradas: 1 dia € 3,00  |  3 dias € 6,00  | Crianças até aos 12 anos entrada gratuita
Horário das Bilheteiras: sexta-feira | 16h00 - 23h00  |  sábado e domingo | 13h00 - 23h00

Aluguer de trajes da época medieval | Pavilhão Allius Vetus
1 dia - € 6,00  |  2 dias - € 8,00 |  3 dias - € 10,00 
O aluguer de trajes permitirá a entrada gratuita na Feira Medieval

Torneio: Entrada efetuada por ordem de chegada e limitada à lotação do espaço

INFO: 212 332 122  |  turismo@cm-palmela.pt  |  http://turismo.cm-palmela.pt  |        TurismoPalmela
Programação sujeita a alterações por motivos imponderáveis
De 28 a 30 set., o acesso ao Castelo e à Pousada de Palmela estará condicionado.

                                                                                                                                                                                                                                          Conserve o seu bilhete até ao final de evento 


