Junho 10
13h00

Abertura da Feira nas tendas dos mercadores e
acampamentos. Comeres de petiscos serranos
e beberes frescos nas tabernas do burgo.

14h00

Jogos medievais no Parque dos Infantes
Acampamentos temáticos e animação com
todos os Grupos

15h00

Arruada pelas ruelas do burgo
Hora de meditação e descanso na sombra e
frescura da Capela da Misericórdia, ouvindo
música antiga pelo Coro do Ateneu
Artístico Vilafranquense

16h30

Desfile pelas ruas do burgo de todos os grupos
de animação

arena do torneio
18h00

Torneio de armas de cortesia com
Cavaleiros de Ribadouro, Espada
Lusitana e Agape

19h30

Comeres tradicionais e beberes de mão-cheia
nas tabernas, à volta do porco preto no espeto

21h00

Volta ao burgo: última visita do meirinho
e do almotacé às tendas dos mercadores,
acompanhado por nobres e donzelas, seguido
de música, danças e bailias

domingo

Palco do Foral (Quintal da biblioteca)
21h30
22h30

Dança oriental pela Companhia Al-Nawar
Fire Dragons/Rita Miguel - espectáculos
de fogo

Palco dos lagos
21h00

Grupo de Danças Antigas de Alhos
Vedros

21h30
22h30

Fabio Zaganelli - malabarismos e fogo
Dança oriental pela Companhia Al-Nawar

tabernas
Música medieval com os Grupos Colibri,
Gaiteiros Dumtrago e Jograis d’el Rei

22h00
23h30

Queimada galega
Encerramento e despedidas nas escadarias da
Igreja, com todos os Grupos

Animações a cargo de:
acampamentos:

Alcaide Acampamento mouro e camelos
Arqueiros aldegalences Tiro com arco
Arqueiros del Rei Acampamento temático com ofícios
da época: forja e fundição, cota de malha, fabrico de velas,
têxteis (fiação, tear vertical, lucete, tablet weaving, bordados) e
tinturaria
Atelier de escrita medieval
Espada Lusitana Acampamento militar
Falcoaria Lusitana Aves de rapina e répteis
Minerarte Os três credos e culturas em tempo de D. Pedro I
O Clã Tiro com arco e jogos medievais
Quinta dos animais Animais da quinta, póneis, burros

animação de rua e espectáculos:

Agrupamento de Escolas José Afonso Teatro musicado
“Lendas de Portugal”
Cercimb Encenação “A CERCI numa história de amor ”

apoiois:

Companhia Al-Nawar Dança oriental
Fabio Z aganelli Animação de rua, malabarismos, fogo
fire dragons/Rita Miguel Espectáculos de fogo
Grupo de DanÇas Antigas de Alhos Vedros
Dança medieval
Saltimbanco da Charneca Comédia, teatro-circo
Voix de Ville Animação de rua

animação Musical:

Colibri Música de inspiração medieval
Coro do Ateneu Artístico Vilafranquense Música coral
Jograis d’el Rei Música de inspiração medieval
Os gaiteiros Dumtrago Música de inspiração medieval

torneio:
agape
Cavaleiros de Ribadouro Combates com 4 cavaleiros
Espada Lusitana Combates apeados e acampamento militar

Câmara Municipal da Moita
Junta de Freguesia de Alhos Vedros
Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros
CERCIMB
Agrupamento de Escolas José Afonso
GNR
SFRUA
Agrupamento 688 do CNE
comércio e indústria local

Organização

Apoio

Santa Casa da Misericórdia
de Alhos Vedros

Programa

Agrupamento de Escolas
José Afonso
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Largo da Igreja, Largo da Festa, Parque das Sa linas, Largo da Misericórdia, Rua 5 de Outubro

Junho
13h00

Junho
13h00

16h00

19h30
21h00

8 sexta-feira

Abertura da Feira nas tendas dos mercadores e
acampamentos
A partir das 13h30 e durante toda a
tarde, visita das crianças das escolas aos
acampamentos e exposições.
Acampamentos temáticos pelos Arqueiros
Aldegalenses, Arqueiros Del Rei,
Minerarte e camelos do Alcaide
Animais da Quinta dos Animais
Exposição de falcoaria e répteis pela
Falcoaria Lusitana
Atelier de escrita gótica
Jogos medievais no Parque dos Infantes
Música de rua com os Jograis d’el rei
Teatro de rua pelo Saltimbanco da
Charneca, Fabio Zaganelli e Vox de
Ville
Dança oriental pela Companhia Al-Nawar
Mesas pedagógicas pela Espada Lusitana
Exposição permanente de armaria e de
equipamentos militares ofensivos e defensivos,
demonstrações e explicações sobre a história e
a sua utilização destes equipamentos
Comeres de sabor medieval e beberes de
aroma nas tabernas
Volta ao burgo. Visita de D. Pedro, o meirinho
e do almotacé às tendas dos mercadores,
acompanhado pela guarda, nobres e donzelas,
seguido de danças e bailias

Palco do Foral (Quintal da biblioteca)
21h00

“A CERCI numa história de amor”, encenação
pela Cercimb

22h00

“Lendas de Portugal”, Teatro musicado pelo
Agrupamento de Escolas José Afonso

23h00

Fire Dragons/Rita Miguel - espectáculos
de fogo

tabernas
Despique entre os Grupos Jograis d’el rei e
Gaiteiros Dumtrago

22h30
21h30

22h30
23h30

Grupo de Danças Antigas de Alhos
Vedros

Abertura da Feira nas tabernas e tendas dos
mercadores

a partir das 15h00
Acampamentos temáticos pelos Arqueiros
Aldegalenses, Arqueiros Del Rei, Minerarte
e camelos do Alcaide

19h30

Comeres de sabor medieval e beberes de
aroma nas tabernas do burgo, à volta do porco
preto no espeto

21h00

Animação nas ruas dos mercadores e nos
acampamentos cristão e sarraceno

21h00

Desfile e volta ao burgo (rua Cândido
dos Reis, Pelourinho, rua D. Dinis de Ataíde,
Coreto, rua 5 Outubro)

22h00

Justas no campo do torneio com os
Cavaleiros de Ribadouro, Espada
Lusitana e Agape

Animais da Quinta dos Animais
Exposição de falcoaria e répteis pela Falcoaria
Lusitana
Atelier de escrita gótica
Jogos medievais e tiro com arco no Parque dos
Infantes
Música de rua com os Jograis d’el rei
Animação de rua pelo Saltimbanco da
Charneca, Fabio Zaganelli, Vox de Ville e
Grupo de Danças Antigas de Alhos Vedros

Palco do Foral (Quintal da biblioteca)

Dança oriental pela Companhia Al-Nawar

21h00
22h00
22h30

Música de rua com os Grupos Colibri, Gaiteiros
Dumtrago e Jograis d’el rei

23h30

16h00

Queimada galega

Palco dos lagos

9

Apresentação do livro “O diário que Inês
nunca escreveu”, de Ana Muxagata, na
Biblioteca Municipal de Alhos Vedros

arena do torneio
17h00

Dança oriental pela Companhia Al-Nawar
Fabio Zaganelli - malabarismos e fogo

17h30
18h00

O treino dos Homens de Armas pela Espada
Lusitana
Demonstrações de exercícios de combate
demonstrando as técnicas da época: treino
com espada, treino com espada e escudo,
treino com espada e broquel, treino com
armas de haste (lança, pique)
Treino dos cavalos com os Cavaleiros de
Ribadouro
Voo livre de aves de presa pela Falcoaria
Lusitana

.
sabado

Fabio Zaganelli - malabarismos e fogo
Dança oriental pela Companhia Al-Nawar
Grupo de Danças Antigas de Alhos
Vedros
Fire Dragons/Rita Miguel - espectáculos
de fogo

Palco dos lagos
21h00
21h30
22h30
23h00

Gaiteiros Dumtrago
Dança oriental pela Companhia Al-Nawar
Fabio Zaganelli - malabarismos e fogo
Grupo de Danças Antigas de Alhos
Vedros

tabernas, igreja e Palco dos lagos
Música medieval com os Grupos Colibri,
Gaiteiros Dumtrago e Jograis d’el Rei

22h30

Queimada galega

