
C
O

M
E

M
O

R
A

Ç
Õ

E
S

foral
de besteiros

1515-2015

Associação Cultural de Caparrosa
Associação Cultural e Recreativa de Tondela
União de Freguesias Tondela e Nandufe
Clube Ornitológico de Tondela
Casa do Povo de Tondela
Sociedade Filarmónica Tondelense
Clube da Leira - Clube de Arqueiros e Besteiros do Concelho de Tondela
União de Freguesias de Barreiro de Besteiros e Tourigo
Associação Folclórica e Recreativa do Tourigo
Centro Cultural e Desportivo do Tourigo
Centro Social do Tourigo- IPSS
Junta de Freguesia de Molelos
Agrupamento de Escuteiros de Molelos
Associação Juvenil Desenvolvimento e Animação- AJUDA
Casa do Povo de Molelos
Clube Atlético de Molelos
Escola Futebol Clube de Molelinhos
Grupo de Cicloturismo Sempre a 30
Rancho Folclórico as Cantarinhas de Molelos
Rancho Folclórico os Velhos Costumes de Molelos
Sociedade Musical de Instrução e Recreio de Molelos- SMIR
Associação Os  Galfarritos - Academia de Futebol de Molelos
Quinta do Paço de Molelos
Junta de Freguesia de Santiago de Besteiros
Centro Cultural Recreativo e Desportivo de Santiago de Besteiros
Associação Cultural e Recreativa de Litrela
Associação Cultural Recreativa de Pedronhe
Rancho Folclórico As Capuchinhas de Santiago de Besteiros

COLABORAÇÃO

“DOM MANUEL per graça de Deus rey de Portugall e dos Algarves 
d’aaquem e d’aalem mar em Africa senhor da Guinee e da 
comquista e navegaçam e commerçio d’Ehiopia Arabia Perssia e 
da India. A Quantos esta carta de foral dados ao concelho e terra 
de Beesteiros pera sempre virem fazemos [saber] que per bem das 
sentenças [�l.Iv]…” (Veloso,1992).

O Município de Tondela comemora este ano os 500 anos da 
outorga de Foral ao Concelho de Besteiros por D. Manuel I 
(Lisboa, 14 de julho de 1515). Um conjunto de iniciativas 
marcará o ano de 2015, tendo como pano de fundo o 
enquadramento histórico desta efeméride com a colabo-
ração do tecido associativo e das Juntas/União de Fregue-
sias. Pretendem-se recriar algumas ações que relevaram a 
vida no séc. XVI, tal como possibilitar à comunidade tonde-
lense e da região envolvente algum conhecimento sobre a 
importância e o contexto da reforma manuelina.
Esperamos que estas iniciativas �iquem retidas na memória 
e contamos com todos vós para fazer parte das comemo-
rações deste marco histórico.

Veloso, M. Teresa (1992): “Foral de Besteiros de 1515” (reprodução fac-similada 
da edição de 1515), Coimbra: Arquivo da Universidade.



MATANÇA DO PORCO À MODA ANTIGA

Parque de Merendas de Caparrosa, 21 e 22 de março

Associação Cultural de Caparrosa
A Associação Cultural de Caparrosa irá recriar uma matança do porco à moda antiga, 
promovendo o convívio da população de Caparrosa e de todos os que se queiram 
associar. Salientam-se dois dos momentos de convívio, o da animação musical e o da 
degustação.

“QUEIMA E REBENTAMENTO DO JUDAS”

Campo de Jogos – Molelinhos, Molelos, 4 de abril, 22.00h

Associação Cultural e Recreativa de Tondela
Espetáculo transdisciplinar comunitário sob a direção artística do Trigo Limpo Teatro 
ACERT. Este evento ímpar, tem uma produção fortemente marcada pela componente 
comunitária, na qual se tratam quaisquer temáticas locais, nacionais e internacionais 
que se prestem a ser esconjuradas.

EXPOSIÇÃO “JOÃO DE BARROS E O COSMOPOLITISMO DO  
RENASCIMENTO”

Galeria de Exposições do Mercado Velho, 7 a 30 de abril

União de Freguesias Tondela e Nandufe
Exposição constituída por 22 cartazes ilustrados (99x70cm), cedida temporariamente 
pela A.P.H.- Associação de Professores de História (Lisboa).

CONCURSO DE FOTOGRAFIA “500 ANOS…500 MARCAS”

Área geográfica do Concelho de Tondela, de maio a outubro

Município de Tondela
Concurso de fotografia que visa estimular o gosto pela fotografia e dar a conhecer o 
património, a fauna, a flora, as gentes e os recantos do Concelho de Tondela.

1º FESTIVAL DAS SOPAS

Adro da Igreja Matriz de Caparrosa, 24 de maio

Associação Cultural de Caparrosa-ACUCA
A ACUCA, com a colaboração das restantes instituições da localidade, irá realizar o 1º 
Festival de Sopas de Caparrosa, recriando as tascas de outrora, aliando-se, assim, às 
comemorações dos 500 anos da atribuição do Foral Manuelino. 

ESPETÁCULO DE FALCOARIA E FEIRA DE AVES QUINHENTISTA

Parque Urbano, 31 de maio

Clube Ornitológico de Tondela
O Clube Ornitológico de Tondela pretende apresentar um espetáculo com falcões, 
inédito no nosso Concelho.
Esta coletividade com provas dadas no ramo da ornitologia, tem-se evidenciado, com a 
organização de feiras, exposições e concursos de aves, tornando-se já uma instituição 
com eventos anuais marcantes e presença constante nas festas do Concelho. Este ano, 
alia-se às comemorações dos 500 anos do foral de besteiros com um espetacular evento 
de falcoaria que promete encantar e divertir todos os que queiram assistir.

CONCERTO DE MÚSICA QUINHENTISTA

Largo da República (Paços do Concelho), 10 de junho, 21.00h

Casa do Povo de Tondela
A Casa do Povo de Tondela, através do seu Grupo Coral, pretende apresentar mais um 
projeto inédito em Tondela, exibindo um conjunto de músicas eruditas, num concerto 
que nos transportará até à época Manuelina e a um maior conhecimento das práticas 
musicais de séculos passados.

APRESENTAÇÃO DE MÚSICA QUINHENTISTA NAS MARCHAS  
DE SANTO ANTÓNIO DE 2015

Avenida Ao Tom’Dela, 13 de junho, 21.00h

Sociedade Filarmónica Tondelense
A Filarmónica Tondelense irá apresentar nas marchas de Stº António, ação na qual é 
responsável pelo apoio musical, sonoridades eruditas da época do Foral, para que o 
vasto público possa apreciar a música deste período áureo da história de Portugal.

CAÇA QUINHENTISTA COM BESTA

Quinta da Mouraria- União de Freguesias de Vilar de Besteiros e Mosteiro de Fráguas 
14 de junho, 9.00h às 12.00h

Clube da Leira-Clube de Arqueiros e Besteiros do Concelho de Tondela
O Clube da Leira, associação sem fins lucrativos, com sede em Tondela, dedica-se à 
prática de tiro nas suas diversas modalidades. Neste âmbito, e inserida no Campeonato 
Nacional de Bestas sob a égide da Federação de Arqueiros e Besteiros de Portugal, 
organiza uma prova de tiro com Besta - FOREST ROUND, modalidade praticada ao ar 
livre, recriando condições semelhantes às da caça e utilizando figuras animais como o 
muflão, raposa, veado ou javali. A prova decorrerá na União de Freguesias de Vilar de 
Besteiros/Mosteiro de Fráguas, em cenário de floresta, recuperando vivências de um 
passado longínquo.

EXPOSIÇÃO “FORAIS MANUELINOS”

Arquivo Municipal de Tondela-Sala Raúl Lino, de 3 a 31 de julho

Município de Tondela
Exposição que integra os forais outorgados por D. Manuel I a algumas povoações do 
Concelho de Tondela, que foram sede de concelho.

SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DOS 500 ANOS DA OUTORGA DO 
FORAL MANUELINO AO CONCELHO DE BESTEIROS

Auditório Municipal de Tondela, 14 de julho, 18.30h

Município de Tondela
Palestra “O Foral de Besteiros no âmbito da Reforma Manuelina”, pelo Prof. Dr. João L. 
Inês Vaz.
Momento musical quinhentista.

ESPETÁCULO DE CELEBRAÇÃO DOS 500 ANOS DE ATRIBUIÇÃO  
DO FORAL DE BESTEIROS

Largo Dr. Anselmo Ferraz de Carvalho, 14 de julho, 21.30h

“500 Anos Ao Tom d’Ela” Espetáculo com a direção de José Rui Martins - ACERT

FEIRA QUINHENTISTA

Quinta do Paço de Molelos, 19 de julho

Junta de Freguesia de Molelos e associativismo local
Com esta feira, a Junta de Freguesia de Molelos aliada às coletividades locais, pretende 
recriar artesanal, musical e culturalmente as práticas quinhentistas vividas na fregue-
sia de Molelos, caracterizando o seu povo e as suas vivências no Séc. XVI.

“SANTIAGO DO PASSADO NO PRESENTE”

Largo da sede do CCRD-Santiago de Besteiros, 26 de julho

Junta de Freguesia de Santiago de Besteiros e Associativismo Local
Numa organização conjunta, a Freguesia de Santiago de Besteiros, através do seu 
Movimento Associativo (CCRD, Rancho “Capuchinhas”, ACR Litrela, ACRD Pedronhe) e da 
Junta de Freguesia, comemora em julho os 500 anos da atribuição do Foral Manueli-
no. Santiago pretende assinalar a data através de um vastíssimo programa. Visitem 
Santiago e encontrarão muita música, dança, arruadas, uma feira, artes performativas, 
rábulas, estórias e um belo almoço recriando desta forma a época quinhentista. 

FEIRA QUINHENTISTA

Parque Urbano, 25 e 26 de julho

Município de Tondela
Tondela será palco da I ª Feira Quinhentista, realizada no nosso Concelho, integrada 
nas Comemorações dos 500 anos do Foral de Besteiros. Pretende-se, com este evento, 
enquadrar os visitantes num dos períodos mais exuberantes da história. Esta iniciativa 
irá recriar ofícios da época, mercadores, tascas e folguedos de dança, grupos de música 
quinhentista, homens de armas, torneio a cavalo, entre outras recriações históricas e 
artes performativas. Serão, ainda, realizadas oficinas formativas, envolvendo o público 
local nas várias recriações, por forma a que, os mesmos, possam participar ativamente 
nos festejos.

FEIRA À MODA ANTIGA

Zona de lazer de Tourigo, 9 de agosto

União de Freg. de Barreiro de Besteiros e Tourigo e AFERT, CCDT E CST- IPSS
Em tempos idos a feira era para as gentes do Tourigo e arredores um importante espaço 
de negócio, em especial de animais e de bens de primeira necessidade. Encontrando-se 
atualmente extinta, é recriada anualmente no mês de agosto, com o intuito de recordar 
alguns dos hábitos e costumes mais característicos dos anciãos beirões oriundos do sopé 
da Serra 
do Caramulo. Uma oportunidade única de reviver tempos outrora difíceis, com a vivaci-
dade e simpatia das gentes de hoje. Este ano, será dado ao evento um cunho quinhen-
tista, por forma a que também as gentes do Tourigo e Barreiro de Besteiros possam 
celebrar com o Concelho os 500 anos do Foral de Besteiros. 

EXPOSIÇÃO “TRAJES QUINHENTISTAS”

Museu Municipal Terras de Besteiros, de 23 de outubro a 31 de dezembro

Município de Tondela
Exposição que integra 8 réplicas e alguns acessórios do século XVI. Guarda-roupa da 
extinta Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses e 
atualmente afetas ao Museu Nacional do Traje.


