
ExperiênciA  
MedievaL

Uma verdadeira viagem no tempo

Reservas
As reservas deverão ser feitas com antecedência 

mínima de 24 horas através dos seguintes contactos:
è  Email: turismo@cm-silves.pt è  

è  Telemóvel: 910 020 673 è 
è  Presencialmente 

no Secretariado da Feira Medieval 
ou nas bilheteiras oficiais do evento è 

Ementa
Muxama, Azeitonas, Laranja desidratada com espuma,
Figos frescos com queijo fresco, Queijo de ovelha,

Pernil no Espeto Medieval (Acompanhado com 
salada e tempero de ervas aromáticas),

Sangria Rosé com frutos vermelhos, Vinho,
Cerveja, Sumos, Águas, Torta de Laranja, Café.



A XIV Feira Medieval de Silves convida 

os visitantes a participar numa viagem única 

e exclusiva ao passado, através de um conceito 

inovador, a Experiência Medieval.

O visitante poderá participar nesta recriação 

histórica, vivendo o dia-a-dia 

de um personagem  da época áurea da antiga 

capital do Reino do Algarve experienciando 

toda a emoção e nobreza deste festejo 

de uma forma privilegiada.

Programa
17h30 

Acolhimento junto ao parque de estacionamento 
(Praça Al-Mut'amid)

18h00 
Trajamento e contextualização histórica 

(Biblioteca Municipal de Silves)

19h20 
Bebida de boas vindas

20h00 
Torneio de Armas a Cavalo 

participação exclusiva

21h00 
Ceia Medieval

22h00 
Espetáculo “Trovador sem Rumo, Príncipe sem Coroa” 

Castelo de Silves

Datas e Horário
Diariamente de 11 a 20 de agosto das 17h30 às 24h00. 

Limitado à participação de 30 pax/dia 
e sujeito a marcação prévia.

Preços
Até aos 6 anos: Grátis 

Dos 6 aos 10 anos: €25 è Maiores de 10 anos: €50

Benefícios exclusivos
è Acompanhamento personalizado permanente è 
è entradas diretas no perímetro da feira e nos 

espetáculos sem estar sujeito a filas de espera è
è lugares privilegiados nos espetáculos pagos è

(torneio e castelo) 
è momentos de animação personalizados è
è recordação da Feira Medieval de Silves è

A Experiência Medieval inclui acompanhamento personalizado 
e ainda: bebida de boas vindas; traje, torneio, banquete, 

animação no castelo e oferta de recordação da Feira Medieval.
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