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LIÇÃO N.º 5
Tema: O Castelo dos Templários em Tomar sede da
Ordem do Templo em Portugal.
O Alambor;
As três partes em que se divide o Castelo: Alcáçova,
Almedina e Praça de Armas (ou Pátio);
As duas igrejas do Castelo de Tomar, a Charola (Igreja dos Templários) e a Igreja de
Sta Maria do Castelo (a igreja do povo que já não existe).

A Charola dos Templários
O Castelo dos
Templários

Esta é a Igreja onde os Templários
rezavam e pediam a Deus coragem
e sorte nas batalhas. Foi inspirada
nos lugares sagrados de Jerusalém
como o Santo Sepulcro e outros.
ChamaChama-se “Charola
“Charola”” porque a sua
forma de dezasseis lados, a faz
quase circular (Charola
(Charola quer dizer
tabuleiro redondo).
redondo). No interior a
galeria onde se anda à volta ou
“deambula” - chamachama-se deambulatório e o centro da igreja é o Tambor Central.
Central. A Charola é também
conhecida por Oratório e Rotunda
dos Templários. PensaPensa-se que já
estava concluída por volta de
1200/1250 (pertence ao estilo
Românico) .
Quando se entra no Castelo
é possível ver um campanário que pertencia à desaparecida Igreja de Santa
Maria do Castelo que era a
igreja da Vila de Dentro

O Alambor

O alambor faz parte do sistema de defesa do castelo e
foi uma ideia que veio do
Oriente. É uma rampa muito
inclinada, do lado de fora a
toda a volta do castelo que
não permitia ao inimigo ter
acesso à muralha.
No cerco de 1190 os mouros
atacaram o castelo sem conseguiram conquistá-lo.
O Castelo dos Templários de
Tomar era invencível!
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A Alcáçova

A Almedina

Situava-se na parte mais
alta do castelo e era a zona
militar, o povo não entrava
lá.

Situava-se na parte mais baixa
do castelo e era onde vivia o
povo. Chama-se também Vila
de Dentro.

Neste espaço existe a casa
do Mestre uma torre sem
porta nem escadas no r/c.
Dizem que por causa dos
segredos que lá se trocavam
depois de todos entrarem a
escada era recolhida.

A Praça de Armas
Mesmo no meio do castelo era
o Pátio que era também Praça
de Armas. Aí Templários treinavam as suas lutas.
Quando havia ataque dos mouros, os da Vila de Fora refugiavam-se no Pátio do Castelo.

