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Sob o tema “O Tratado de Zamora”, a Feira Afonsina 

retrata um período de um certo apaziguamento entre D. 

Afonso Henriques e o Imperador Afonso VII, rei de Leão e 

seu primo. É também um ponto de viragem no modo como 

D. Afonso Henriques passa a figurar entre os seus pares, pois 

envergará, a partir daí, o título de rei atribuído pelo rei de 

Leão através do tratado que resultou do encontro em 

Zamora nos dias 3 e 4 de Outubro de 1143. Associada a 

esta alteração está a configuração de um novo estatuto 

do território. Contando com a mediação do cardeal Guido 

de Vico, legado do Papa, D. Afonso Henriques aceita o seu 

novo estado, porém, uma das condições impostas era a de 

continuar a prestar vassalagem a seu primo. Não sendo 

imposição do seu agrado, o rei português apressa-se a 

enfeudar o novo reino à Santa Sé. Mas será que tal facto 

terá provocado a ira do Imperador das Hispânias, ou pelo 

contrário foi mantida a paz? 
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ESPETÁCULOS / MOMENTOS DE RECREAÇÃO HISTÓRICA 
 

O TRATADO DE ZAMORA 
PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA 

Quinta-feira — 19h30 

Sexta-feira, Sábado — 11h00 | 15h00 | 17h00 | 19h30 

Domingo — 11h00 | 15h00 | 17h00 

 

D. Afonso Henriques reúne os seus homens para receber D. Guido de Vico, legado do Papa, com 

o intuito de celebrar a tão desejada paz com seu primo D. Afonso VII, e ver, finalmente, 

reconhecido oficialmente o título de Rei de Portugal. No seguimento deste encontro D. Guido de 

Vico encontra-se com D. Afonso VII para negociar tal condição. Haverá acordo entre as partes? 

Quais as condições de um lado e de outro para o tão desejado sonho de autonomia de D. 

Afonso Henriques? 

_ 

Duração: 30 minutos 

Classificação etária: maiores de 6 

Entrada Livre, condicionada ao levantamento de bilhetes* 

 

*  

. Local de levantamento de bilhetes: Bilheteira Paço dos Duques de Bragança  

. Condições: Bilhetes válidos para levantamento no próprio dia, até 10 minutos antes do espetáculo; máximo 5 por cada pessoa e até ao 

limite da lotação do espaço. 

 

 

O TORNEIO 
JARDIM LATERAL DO PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA 

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado — 22h00 

 

Assinado o Tratado em Zamora, desce o nível de tensão entre D. Afonso Henriques e o Imperador 

Afonso VII, rei de Leão e seu primo. O tempo de é de regozijação e de alegria! São chamados 

alguns dos melhores cavaleiros e guerreiros dos 2 territórios para, com a demonstração das suas 

habilidades, destrezas e força entreterem nobres e povo. 

_ 

Duração: 45 minutos 

Classificação etária: maiores de 6 

Entrada Livre, condicionada ao levantamento de bilhetes* 

 

*  

. Local de levantamento de bilhetes: Bilheteira Paço dos Duques de Bragança  

. Condições: Bilhetes válidos para levantamento no próprio dia, até 10 minutos antes do espetáculo; máximo 5 por cada pessoa e até ao 

limite da lotação do espaço. 
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ÁREAS TEMÁTICAS 
 

ARRAIAL 
COLINA SAGRADA 

Horário da Feira Afonsina 

Como forma de proteção e de preparação para as batalhas, os militares juntam-se nas 

imediações do castelo montando Arraial. O quotidiano das tropas do Conde D. Henrique é de 

intenso treino. Uma série de talentosos artífices acompanham a coluna fornecendo as mais 

diversas necessidades: armas, roupa, comida… 

 

O JARDIM DOS INFANTES 
LARGO MARTINS SARMENTO 

Horário da Feira Afonsina 

Nos jardins do Largo Martins Sarmento, um espaço lúdico para os infantes e seus acompanhantes 

se divertirem. Os mais pequenos irão treinar a sua bravura e destreza em jogos e brincadeiras 

fundamentais para o desenvolvimento das futuras damas e cavaleiros. 

 

LARGO DO OCULTO 
LARGO DOS LARANJAIS 

Horário da Feira Afonsina 

Ensombrados pelas flores e folhas de laranjeira, escondem-se aqueles que da sociedade 

procuram retiro. Os seus produtos e crenças pertencem ao oculto. Para além dos conselhos e 

consultas existem pedras com poderes especiais, ervas medicinais, amuletos, mezinhas e outros 

produtos místicos. 

 

PRAÇA DE MERCAR 
LARGO CÓNEGO JOSÉ MARIA GOMES 

Horário da Feira Afonsina 

Chega a caravana de mercadores que é marcada pela sonoridade dos chocalhos e aromas dos 

produtos frescos. Ouvem-se pregões das bocas dos mercadores a chamar a clientela 

madrugadora. São muitos os produtos comercializados e a concorrência é feroz, aquecendo a 

vida do burgo à medida que o sol ilumina aquela praça.  

 

QUELHO DAS DESGRAÇAS 
RUA JOÃO LOPES DE FARIA 

Quinta-feira, Sexta-Feira e Sábado — 18h00  | 01h00 

Domingo — 18h00 | 22h00 

Este é o habitat dos larápios, dos pedintes, das meretrizes, dos loucos e dos empestados. Vivendo 

em comunidade, são obrigados a interagir pois este é o local onde todos podem sobreviver. A 

esterqueira, os objetos de tortura, o pequeno altar dos renegados, as padiolas, o carro dos 

cadáveres, os baldes da água de lavar feridas, entre outros, são elementos fortes deste quadro 

vivo. 

 

LARGO DOS DUQUES 
LARGO DA MISERICÓRDIA 

Horário da Feira Afonsina 

Aqui brinca-se à época..., acompanhados de seus pais ou ao cuidado atento das Amas do reino; 

pequenos Cavaleiros aprendem a defender as suas Damas, juntos intentam as danças da corte, 
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declamam com os jograis, sonham ser trovadores, enfeitam os seus cabelos com flores, e pintam 

seus amores. 
 

ESTALAGEM TI-BERNA  
LARGO CONDESSA DO JUNCAL 

Horário da Feira Afonsina 

Diz-se que é na Estalagem Ti-Berna que se bebe o melhor vinho e se comem as mais apreciadas 

iguarias da região. Esta fama traz clientela das mais 

distantes terras, forasteiros à procura de descanso e diversão.  

Entre as histórias de (e da) vida taberneiros saciam a sede dos seus clientes, mercadores, homens 

e mulheres e do povo que embora uma ou outra confusão não dispensam o conforto do tão 

afamado vinho. 

 

A - ZONA DE IGUARIAS 
Área dedicada ao repasto de toda a população. À volta de uma mesa as conversas jorram 

como o vinho das pipas e por entre os pregões e o fumo das brasas, vão se partilhando os mais 

diversos petiscos e iguarias, confecionados segundo as técnicas mais antigas.  

 
B - ZONA DE MERCADORES  
Era o comércio uma das principais atividades económicas nos tempos Afonsinos. E como tal, 

todos aqueles que eram dotados da arte de criar objetos e utensílios de trabalho ou ócio, 

reuniam-se para mostrar e vender seus produtos. 

 

 

ATIVIDADES PARA O PÚBLICO 
 

NA PELE DE UM GUERREIRO 
COLINA SAGRADA 

Quinta-Feira — 19h00 

Sexta-Feira, Sábado e Domingo — 16h00 | 19h00 

Os visitantes poderão tomar parte de um treino militar. Desde o experimentar de algumas vestes e armas às 
técnicas mais básicas do treino com espada e/ou lança.  

_ 

Inscrições: até 30 minutos antes do início atividade, no posto de informação 3 
Limite Inscrições: 10 pessoas 

Duração: 30 minutos 
M/12 
Gratuito 

 

ALMOÇO / JANTAR NO ARRAIAL 
COLINA SAGRADA 

Quinta-Feira — 20h30 

Sexta-Feira, Sábado e Domingo — 13h00 | 20h30 

Uma refeição diferente, confecionada com as técnicas e ingredientes da época.  

_ 

Inscrições: até 60 minutos antes da hora pretendida, no posto de informação 3 
Limite Inscrições: 8 pessoas 

Duração: 60 minutos 
M/6 
Preço: 7€ 

 

VISITA AO ACAMPAMENTO DOS ARQUEIROS 
COLINA SAGRADA 

Quinta-Feira — 18h00 

Sexta-Feira, Sábado e Domingo — 15h00 | 18h00 
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Uma visita guiada ao mundo dos arqueiros. O processo de fabrico do arco e flecha, algumas das técnicas 

de combate e alguns ofícios do quotidiano são componentes desta visita. 

_ 

Inscrições: até 30 minutos antes do início atividade, no posto de informação 3 

Limite Inscrições: 10 pessoas 
Duração: 30 minutos 
M/6 

Gratuito 

 

 

 

 

PRÁTICA DE TIRO COM ARCO 
COLINA SAGRADA 

Horário da Feira Afonsina 

Ali junto ao castelo, o participante poderá aprender as mais básicas técnicas desta arte militar e 

de caça e experimentar esta tão afamada técnica. 

_ 

M/12 
Gratuito 

 

FOLGUEDO FINAL 
INÍCIO: RUA CONDE D. HENRIQUE, JUNTO À ESTÁTUA D. AFONSO HENRIQUES (COLINA SAGRADA) 

FIM: LARGO DA OLIVEIRA 

Domingo — 21h30 

O clima de festa é notório e a população rejubila com a notícia de que o batismo do jovem 

Afonso fora consumado. As celebrações na nobreza já terminaram, mas um par de trovadores 

insistem em manter o folguedo. Alguns mercadores, depois de arrumarem seus alforges, 

aproximam-se curiosos e descobrem danças e cantares por entre a população… a 

comemoração alastra pelas ruas e praças, percorrendo o burgo e contagiando de alegria as 

gentes e visitantes de Guimarães.  
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