PROGRAMA DIÁRIO
QUARTA-FEIRA
21h00
Sbandieratori
22h00
Os dias da vila
23h00
Sbandieratori
00h30
Maleficarvm – insubmissas (Espect. De Fogo)
QUINTA
15h00
A Donzela Vai à Guerra
16h00
Um Burro na História
17h00
Alforria
17h30
Sbandieratori
18h00
O Tesouro
18h30
Heresias, queixas e pecados
19h00
Um Burro na História
19h00
Baile dos Petizes
19h30
Tosta Mista o Bobo da Corte
20h00
Falcoaria . Voo de Galanteio
21h00
Tudo por uma Donzela
21h00
Sbandieratori
21h30
Trovas e Cantigas
22h00
A chegada do Inquisidor
23h30
Sbandieratori
SEXTA
10h00
Alvíssaras aos Petizes
19h30
Sbandieratori
20h00
Falcoaria . Voo de Galanteio
20h00
Ceia
21h00
Um Burro na História
21h00
Demonstração de Armas
21h30
Semper Phydellius
22h30
Reúne-se o conselho
23h00
Sbandieratori
23h30
A Donzela Vai à Guerra
00h30
A´Ruada + Saltarellus
01h00
Sbandieratori
SÁBADO
15h00
O Tesouro
15h30
Helena Madeira
16h00
Um Burro na História
16h30
Eduardo Ramos Moçarabe
17h00
Tudo por uma donzela
17h30
Sbandieratori
18h00
Helena Madeira
18h00
Um Burro na História
18h30
O julgamento dos prevaricadores
19h00
Eduardo Ramos Moçarabe
19h15
I Grande Torneio Tiro com Arco
19h30
Tosta Mista o Bobo da Corte
19h45
O Matrimónio
20h00
Falcoaria . Voo de Galanteio
21h00
Sbandieratori
21h00
Baile dos Petizes
22:00
Eduardo Ramos Moçarabe
22h30
Baile
00h30
A´Ruada + Saltarellus
01h00
Sbandieratori
DOMINGO
15h00
Eduardo Ramos Moçarabe
15h30
Ronda à vila
15h30
Sbandieratori
16h00
Um Burro na História
16h00
Helena Madeira
16h30
Santo Oficio
16h30
O Tesouro
17h00
Eduardo Ramos Moçarabe
17h30
Sbandieratori
18h00
Helena Madeira
18:00
Um Burro na História
18h30
A leitura das sentenças
19h00
Tosta Mista o Bobo da Corte
19h30
Sbandieratori
19:30
Eduardo Ramos Moçarabe
20h00
Falcoaria . Voo de Galanteio
20h30
Demonstração de Armas
21h00
Baile
22h00
Cortejo de Despedida

Praça
Praça
Anfitheatro
Praça
Jardim dos Infantes
Jardim dos Infantes
Jardim dos Infantes
Praça
Jardim dos Infantes
Praça
Jardim dos Infantes
Praça
Anfitheatro
Praça
Jardim dos Infantes
Praça
Anfitheatro
Cortejo
Praça
Cortejo
Praça
Praça
Alcaidaria
Jardim dos Infantes
Praça
Igreja Salvador
Estátua de D. Sancho
Praça
Praça
Anfitheatro
Praça

Horário de Funcionamento do Evento
29 de maio . quarta » 19h à 01h
30 de maio . quinta » 14h às 24h
31 de maio . sexta » 19h à 1h
1 de junho . sábado » 14h à 1h
2 de junho . domingo » 14h às 23h
Bilhete
Pulseira \\ 7€ (livre trânsito 5 dias)
Pulseira diária \\ 5€ (M/65 anos 3,5€)
Desconto família
- 1 filho/a (13 a 17 anos) acompanhado/a
pelo pai e/ou mãe - 20% de desconto sobre
o valor total
- 2 filhos/as ou mais (13 a 17 anos)
acompanhados/as pelo pai e/ou mãe - 30%
de desconto sobre o valor total
ENTRADA GRATUITA PARA CRIANÇAS
ATÉ AOS 12 ANOS INCLUSIVE
Contactos \\ Informações
249 839 442
mercados.feiras@cm-torresnovas.pt
Aluguer de trajes
5 dias . 25€ | 4 dias . 20€
3 dias . 15€ | 2 dias . 10€ | 1 dia . 6€

Quando se espalha a notícia de um novo inquisidor-geral do Reino, depois de longos
18 anos, o povo sobressalta-se. Assume o cargo Pedro de
Lencastre, Duque de Aveiro e
Marquês de Torres Novas, na
regência de D. Pedro II, irmão
de Afonso VI. As denúncias, a
repressão e o medo dominam
o quotidiano. Resistem os lúcidos: as mulheres, os loucos, os
insubmissos. Vivem-se tempos
sombrios.

MAPA DO EVENTO
B Bilheteira
E Entrada

i

Posto de Informação

wc Casas de Banho

T Aluguer de Trajes
A Porta D. Sancho

[entrada e saída do Castelo]

B Porta do Vento

[saída do Castelo]
Praça 5 de Outubro

Será este o cenário retratado na
décima edição das Memórias
da História ao longo de cinco
dias repletos de animação,
recriação histórica, sabores
e experiências, num evento
inesquecível.

D Anfitheatro

Local \\ Biblioteca Municipal Gustavo Pinto
Lopes
–
Horário \\ 4ª » 11h-01h
5ª » 11h-24h | 6.ª e sábado » 11h-01h
domingo » 11h-23h
(interrupção para almoço das 13h
às 14h e jantar das 20h às 21h)
–
Natália Pinheiro
913 085 054 ou 916 850 393
ajdobidos@gmail.com

PARCEIROS

Jardim dos Infantes
Igreja Salvador
Jardim dos Infantes
Igreja Salvador
Jardim dos Infantes
Praça
Igreja Salvador
Jardim dos Infantes
Praça
Igreja Salvador
Praça de Arqueiros
Anfitheatro
Castelo
Praça
Anfitheatro
Praça
Igreja Salvador
Praça
Anfitheatro
Praça
Igreja Salvador
Cortejo
Anfitheatro
Jardim dos Infantes
Igreja de Salvador
Praça
Jardim dos Infantes
Igreja de Salvador
Praça
Igreja Salvador
Jardim dos Infantes
Estátua de D. Sancho
Anfitheatro
Praça
Igreja de Salvador
Praça
Praça
Praça
Praça

ÁREAS TEMÁTICAS
LUGAR DO PETIZ

29 E 31 MAIO 19H-23H
30 MAIO, 1 E 2 JUNHO 16H-23H

Dedicados aos mais novos, os jogos e brincadeiras
de outrora trazem ao castelo a emoção dos primeiros
passos do pequeno guerreiro.
POSTIGO DA TRAIÇÃO

29, 31 DE MAIO E 1 DE JUNHO 21H-01H| 30 DE MAIO
21H-00H | 2 DE JUNHO 17H-20H

A derradeira passagem para o exterior das muralhas
é um trilho obscuro e perigoso, onde são despejados
os enfermos, desvalidos, órfãos e dementes.
A GUARDA DO ALCAIDE
Com a missão de proteger o centro do poder no
concelho, a guarda do alcaide vive e treina na praça
do castelo, sempre preparada para qualquer agressão
do exterior e garantir a segurança dos aldeãos que se
recolham à fortaleza.
FAZENDA DOS ANIMAIS
Este é um lugar de fantasia, aventuras e magia onde
miúdos e graúdos podem conhecer os animais do reino.
AVES DE CAÇA
Neste espaço, o visitante poderá ter contacto com aves
de presa, bem como aprender algumas curiosidades
sobre os espécimes e ainda algumas técnicas de
falcoaria.
MOURARIA
Excluída da circunscrição da vila, do lado de fora da
muralha, a mouraria é o testemunho sempre presente
do legado islâmico entre cristãos. As suas cores, aromas
e sabores, os seus pregões, fazem deste espaço um lugar
exótico e sedutor.

ARQUEIROS D`EL REI
Acampamento de arqueiros onde se recria a vida
quotidiana através dos ofícios militares e civis da época.
MERCADO
Os mercadores da região acorrem para fazer o seu
negócio. A perspetiva da presença de muitas dezenas
de curiosos aguça o pregão e multiplica o número de
tendas e vendas que se erguem ao longo das ruas.
BODEGAS E TABERNAS
A modéstia e a carência destes tempos obrigavam a uma
cozinha criativa e esforçada, adaptada aos produtos
locais e ao critério férreo do não desperdício. Enchem-se
as casas de pasto de novos aromas e sabores e todos são
convidados a sentar-se à mesa.
GIGANTES DE CAÇA

29 E 31 MAIO 19H-23H | 30 MAIO
E 1 JUNHO 14H-23H | 2 DE JUNHO 14H- 22H

Vindos diretamente de terras germânicas, os gigantes
de combate são os maiores e melhores cães de caça!
Força, imponência e nobreza, tudo em cães gentis,
dóceis e cuidadosos.
LUDUS STRATEGI

29 E 31 MAIO 19H-24H | 30 MAIO
E 1 JUNHO 16H-24H | 2 DE JUNHO 16H- 22H

Numa época onde a estratégia, a astúcia e a destreza
física eram fundamentais para fazer a diferença entre
vencedores e vencidos, eis que surge, nesta área lúdica,
um conjunto de jogos onde poderás defrontar os teus
adversários e, com argúcia e destreza, ganhar os desafios.

TROCACUEIROS

29 E 31 DE MAIO 19H-23H | 30 DE MAIO, 1 E 2 DE
JUNHO 14H-23H

Espaço para as famílias pensado para o seu bem-estar e
dos seus bebés. Encontrará áreas dedicadas à higiene, à
alimentação e às brincadeiras dos mais pequenos.
13 JARDIM DOS INFANTES

Aqui os mais pequenos terão sessões de histórias
musicadas e poderão experimentar as vivências da
época, enquanto se divertem a fazer desenhos com tintas
naturais, a colorir e a tecer lã, a disparar um trabuco, a
fazer cota de malha e a superar jogos e desafios. Estas
atividades e muitos outros espetáculos decorrem aqui.
PRAÇA DE ARQUEIROS

29 E 31 DE MAIO 19H-21H | 30 DE MAIO E 1 DE JUNHO
16H30-21H | 2 DE JUNHO 17H-20H

Campus de treino dos bravos arqueiros da vila, onde
diariamente praticam e ensinam o seu mester, e onde
todos podem experimentar esta tão nobre arte militar.
(área dinamizada pelas secções de Tiro com Arco da
União Desportiva e Recreativa da Zona Alta e Sociedade
Filarmónica União Matense )
LOCVS CRVCIATORIVS

30 DE MAIO 20H30, 21H30, 22H30 E 23H30 | 31 DE
MAIO E 1 DE JUNHO 21H, 22H, 23H, 24H | 2 DE
JUNHO 20H30 E 21H30

Lugar de castigo e tortura onde a penitência é lição de
terror. Ver mais informaçõe em Espetáculos “Tempos
Sombrios”.

PRINCIPAIS MOMENTOS DE RECRIAÇÃO HISTÓRICA

Um conjunto de experiências e momentos inesquecíveis, que nos levarão
a reviver e a conhecer melhor a história local e nacional.

OS DIAS DA VIDA
QUARTA-FEIRA . 29 DE MAIO . 22H30
As gentes da vila juntam-se para fazer os seus negócios e falar da vida alheia.
Local // Praça 5 de Outubro

HERESIAS, QUEIXAS E PECADOS
QUINTA-FEIRA . 30 DE MAIO . 18H30
O Visitador regista as denúncias e os boatos que os moradores revelam e
insinuam.
Local // Praça 5 de Outubro

BAILE DOS PETIZES
QUINTA-FEIRA . 30 DE MAIO . 19H00

momentos para participar na história

Convidamos os visitantes a viver e a experienciar o quotidiano do século XVII.
Um conjunto de oficinas, conversas, leituras encenadas e documentários para conhecer e pensar a História de Portugal.

OFICINA DO FOGO

O ARTESÃO DE VELAS

O fogo, a descoberta mais importante para a evolução da humanidade.
Proporcionou proteção, domínio do ambiente noturno, convivência social
e cozedura dos alimentos. O aço e o sílex são usados na Idade Média para
produzir faísca e para atear o fogo, constituindo uma das ferramentas mais
importantes que carregavam no dia a dia.

Partindo da História da iluminação na época medieval, o artesão irá
demonstrar as técnicas de fabrico de velas com cera de abelha. O visitante
será assim, convidado a experimentar a técnica da emersão do pavio.

Horário // quinta,sexta e sábado às 21h00
Público-alvo // a partir dos 16 anos
Duração // 30 a 40 minutos
Lotação // 6 pessoas
Local // Arqueiros d’el Rei

Local // Praça 5 de Outubro

O SEGREDO DO CASTELO

A CHEGADA DO INQUISIDOR
QUINTA-FEIRA . 30 DE MAIO . 22H
D. Pedro de Lencastre chega à vila e recebe do Visitador o rol de queixas dos
moradores.

Encapuzados, vieram pela noite e capturaram-vos. Infiéis! Que provareis a D.
Pedro em tribunal? A vossa sapiência, uma mente audaz? Ou antes, que tereis
o conhecimento das bruxas… e que, por isso, sereis punidos em Fé maior!
Ou ousareis resolver o enigma e encontrar forma de escapar? Apressai-vos…
o relógio está a contar! Estareis a tempo de vos salvar! Será este o vosso
desígnio? Será esta a vossa salvação?

Local // Rua Miguel Bombarda – Largo da Botica - Praça 5 de Outubro

CEIA
SEXTA-FEIRA . 31 DE MAIO . 20H00
O Inquisidor e os ilustres da vila confraternizam ao sabor de uma fausta
refeição.

Reservas: tavernaantiqua@gmail.com; 919080455 (lotação limitada). Durante
o evento reservas no posto de informação do castelo . Local // alcaidaria do
castelo

REÚNE-SE O CONSELHO
SEXTA-FEIRA . 31 DE MAIO . 22H30
Os homens ilustres de Torres Novas encontram-se para discutir e avaliar o
estado moral da comunidade.
Local // Estátua de D. Sancho I

O JULGAMENTO DOS PREVARICADORES
SÁBADO . 1 DE JUNHO . 18H30
O Inquisidor-geral do reino, D. Pedro de Lencastre, reúne o tribunal local e
julga os casos de heresias e de outros desvios de comportamento.
Local // Praça 5 de Outubro

O MATRIMÓNIO
SÁBADO . 1 DE JUNHO . 19H45
Aproveitando a presença de altos dignatários do clero, tem lugar a celebração
de um matrimónio. O castelo da vila é o lugar da festa.
Local // castelo

BAILE DOS PETIZES
SÁBADO . 1 DE JUNHO . 21H00
Local // Praça 5 de Outubro

BAILE
SÁBADO . 1 DE JUNHO . 22H30
Local // Praça 5 de Outubro

RONDA À VILA E PREGÃO
DOMINGO . 2 DE JUNHO . 15H30
O arauto, em cortejo com o Visitador e alguns militares, anuncia
publicamente o julgamento pelas ruas da vila.

Local // Praça dos Claras – Largo da Botica – Praça 5 de Outubro

A LEITURA DAS SENTENÇAS
DOMINGO . 2 DE JUNHO . 18H30
D. Pedro de Lencastre faz saber das penas a aplicar a cada um dos julgados.
A punição e o castigo público servem de exemplo.
Local // Estátua de D. Sancho I

BAILE
DOMINGO . 2 DE JUNHO . 21H
Local // Praça 5 de Outubro

CORTEJO DE DESPEDIDA
DOMINGO . 2 DE JUNHO . 22H00
Local // Jardim das Rosas, Rua António César Vasconcelos Correia, Rua Gil
Paes, Praça 5 de Outubro

Horário // sábado 15h, 16h, 17h, 18h, 21h, 22h e 23h; domingo 14h, 15h, 16h, 17h,
18h, 21h (necessário marcação prévia)
Público-alvo // adultos e crianças acompanhadas por um adulto
Duração // 30m
Lotação // 8 pessoas
Local // castelo
Inscrição // segredodocastelo@escapetower.com | 961660029| 966537440

A ARTE DE CAÇAR COM AVES
As aves de rapina foram sempre fiéis companheiras da nobreza nas suas
caçadas, sendo criadas e treinadas para o efeito. Neste espaço, o visitante
poderá ter contacto com este tipo de aves, bem como aprender algumas
curiosidades sobre os espécimes e ainda algumas técnicas de falcoaria.
Horário// quinta, sábado e domingo às 18h
Público-alvo // m/16 anos ou menores de 16 anos acompanhados por um adulto
Duração // 30 min.
Lotação // 20 pessoas

Horário // quinta, sábado e domingo às 16h e às 17h30
Público-alvo: m/ 7 anos
Duração: 15 min.
Lotação: 15 pessoas
Local // Arqueiros d’el Rei

AO SABOR DA PENA
Neste espaço o visitante poderá descobrir os segredos da caligrafia e da
iluminura, conhecendo um pouco da História da Escrita: desde os mistérios
do trabalho dos copistas, às técnicas ancestrais do fabrico das tintas e da
preparação do pergaminho, dos cálamos e das penas. Com pena e tinta
poderá ainda experimentar o estilo caligráfico gótico rotundo.
Horário // quinta, sábado e domingo das 16h às 19h
Público-alvo // m/16 anos
Duração // 45 min.
Lotação // 16 pessoas
Local // castelo

COZINHA
Inserido num ambiente de época e utilizando a nossa cozinha de campanha,
propomos que os participantes ajudem a preparar uma refeição seguindo
receitas de época. No final poderá fazer a degustação e levar consigo a receita.
Horário // quinta, sexta e sábado das 18h às 21h | necessário marcação prévia
Público-alvo // adultos
Duração // 2 horas
Lotação // 6 pessoas
Local // Arqueiros d’el Rei
Inscrição // oficinas@memoriasdahistoria.pt

COTA DE MALHA

O ARMEIRO DO ALCAIDE E O TREINO DE ESGRIMA

A armadura de malha consiste num conjunto de anéis de ferro interligados,
formando uma veste de malha que fornecia aos exércitos uma proteção eficaz
contra golpes de armas cortantes. Este ofício demonstra o processo de fabrico
da cota de malha nas diferentes peças de vestuário.

Os instrumentos de guerra foram evoluindo ao longo dos tempos. Mas qual a
diferença entre uma adaga e uma espada? Quando se utilizava uma ou outra?
Uma explicação das artes e instrumentos de guerra. A partir do treino básico
de esgrima recrutaremos novos homens de armas, cujo domínio técnico
culminará no juramento destes nobres escudeiros.

Local // Arqueiros d’el Rei

Local // Aves de Caça

Horário // quinta, sábado e domingo às 16h
Público-alvo // m/10 anos
Duração // 30 min.
Lotação // 40 pessoas
Local // Guarda do Alcaide

A OFICINA DE LUCETTE
Nesta oficina terá lugar a experimentação do tratamento da lã com uso da
forquilha de cordão (lucette). Através da prática desta técnica amplamente
utilizada em toda a Europa durante a época quinhentista, o visitante poderá
criar e ficar com a sua própria peça.
Horário // quinta, sábado e domingo às 15h e às 18h
Público-alvo: m/7 anos
Duração // 30 min.
Lotação // 10 pessoas
Local // Arqueiros d’el Rei

A TINTURARIA
Utilizando técnicas medievais e produtos naturais de origem vegetal o
visitante poderá presenciar e experimentar a transformação da lã natural
numa lã com cor.
Horário // quinta, sábado e domingo às 16h30
Público-alvo: m/7 anos
Duração: 30 min.
Lotação: 12 pessoas
Local // Arqueiros d’el Rei

Horário // quinta, sábado e domingo às 15h30, 17h e 18h30
Público-alvo // adultos e crianças acompanhadas por um adulto
Duração // 45min
Lotação // 4 pessoas

ESPETÁCULOS PARA FAMÍLIAS
I GRANDE TORNEIO DE TIRO COM ARCO
Vai decorrer na Praça d’ Arqueiros desta Villa, onde os mui nobres arqueiros
irão mostrar a sua destreza no manejo dos seus arcos, em busca da Vitória
final.
Horário e local // sábado, 19h15, Praça de Arqueiros

A DONZELA VAI À GUERRA . TRÊS IRMÃOS
Em tempos de guerra todos os homens nobres são chamados a combater
pela sua bandeira. Ao ver o seu pai, velho conde, desconsolado por já não
ter saúde para combater, a donzela decide pegar em armas, na armadura do
seu pai e parte para a guerra. Lá ganha fama de invencível cavaleiro até que
conhece um bravo capitão que desconfia que o Conde Daros é mais do que
parece. Será que irá descobrir? Que esquemas armará para desmascarar a
donzela guerreira?
Horário e local // quinta às 15h no Jardim dos Infantes e sexta às 23h30 na
Praça

TESOURO . TRÊS IRMÃOS
Três irmãos, perdidos no bosque num dia tempestuoso, tropeçam num
misterioso baú. O que poderá conter? Um tesouro? Uma maldição? Durante
esta aventura os três irmãos descobrirão o verdadeiro valor da partilha. Uma
comédia recheada de peripécias.
Horário e local // sábado às 15h e domingo às 16h30 no Jardim dos Infantes

TUDO POR UMA DONZELA . TRÊS IRMÃOS
Geninha enamorou-se de dois cavaleiros, mas não sabe qual escolher pois
ama os dois de igual modo. Vai pedindo várias provas de amor a ambos os
cavaleiros na esperança que um falhe e facilite a escolha. Mas a escolha está
longe de ser fácil. Um triângulo amoroso onde tudo pode acontecer.
Horário e local // quinta às 21h e sábado às 17h no Jardim dos Infantes

UM BURRO NA HISTÓRIA . TEATRO EM CAIXA
Fiel ao tom jocoso que a carateriza, a Trupe Manducare faz-se valer da
representação, música, marionetas e máscaras para transportar a audiência
numa delirante viagem ao dia-a-dia doutros tempos, contando histórias de
Reis a partir da história de um burro.
Horário e local // quinta às 16h e às 19h, sexta às 21h, sábado e domingo às
16h e às 18h no Jardim dos Infantes

ALFORRIA . BOCA DE CÃO
É um espetáculo em viagem, onde o público se poderá surpreender com
a decisão da procura de uma vida mais feliz. Xica e Tibério, trabalhadores
incansáveis, viviam escravizados, mas, nos olhos de Silvestre, o simpático
«javalicão», descobriram que a amizade e a coragem são os guias do coração.
Horário e local // quinta às 17h no Jardim dos Infantes

PRODUÇÃO DE JOGOS DE TABULEIRO
Partindo das ilustrações do livro dos jogos de Afonso X, o Sábio, vamos
fazer alguns tabuleiros com pequenas tábuas de madeira e aprender as regras
de alguns jogos de séculos passados, como o jogo do alquerque, o jogo do
moinho e o jogo do “galo” ou 3 em linha.

Espetáculos “tempos sombrios”
CASTIGOS EM PRAÇA PÚBLICA

Horário // quinta, sábado e domingo das 16h às 17h00
Público-alvo // adultos e crianças m/7 anos acompanhadas por um adulto >
7anos
Duração // 30min.
Lotação // 5 pessoas

A punição e os castigos corporais são exemplares. Impiedosos, travam as
desobediências. Porém, para uma sólida minoria, ainda são a semente da insurreição.

Local // Ludus Strategi

Animação // Anymamundy, Ofícios com História e Teatro Meia Via

ESPETÁCULO DE FOGO

O boato e a denúncia marcam o compasso dos dias ao ritmo da sorte que dita os
destinos e a expiação dos pecados.

Horário e local // quinta às 20h00, 21h, 22h, 23h, sexta e sábado às 20h30, 21h30,
22h30, 23h30 e domingo às 20h00 e 21h00 junto ao Locvs Crvciatorivs
Público-alvo // m/16 anos

LOCVS CRVCIATORIVS

MALEFICARVM – INSUBMISSAS
Uma viagem ao âmago do cativeiro, onde a tortura e a inquisição rogam pela
inatingível salvação. Para a Santa Inquisição todos são culpados até prova em
contrário.
Horário e local // quarta às 00h30 na Praça
Animação // Malatish e Anymamundy

Horário e local // quinta às 20h30, 21h30, 22h30 e 23h30, sexta e sábado às 21h,
22h, 23h e 24h, domingo às 20h30 e 21h30 no Locvs Crvciatorivs
Público-alvo // M/16 anos
Duração // 30min
Bilhetes // 1,5€ (a adquirir no próprio dia na bilheteira junto ao local do
espetáculo)
Lotação Limitada
Animação // Anymamundy, Ofícios com História e Teatro Meia Via

