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PRIMEIRA JORNADA
(Sexta Feira-8 de Julho)
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LAMEGO

16h - Abertura solene da Feira – Leitura do
Edital, Bênção do Abade, visita do Meirinho,
do Almotacem e do Almoxarife às tendas dos
mercadores-Praça do Comércio .
17h – Cortejo nobre com séquito de milis e
fidelis pelas ruas e praças do Burgo.
21h – Leitura da Carta de Privilégio concedida aos homens bons que se aprestem por D.
João de Portugal na defesa do Reino.
21.30h – Aos mouros conversos e aos cativos
alforros, procurando cativar-lhes a lealdade,
manda o Abade que se lhes dê isenção de párias enquanto o Reino não estiver em uníssona vassalagem a D. João.
22h – Bailias e folguedos com os músicos
sarracenos, os encantadores de serpentes, a
dança thanora dos homens mouros, a dança
do ventre das mulheres sufis e os faquires moçárabes.
23.00h – Espectáculo de malabares de fogo
sobre as lendas de Lamego.
24h – Encerramento da Feira-1ºdia .
SEGUNDA JORNADA
(Sábado-9 de Julho)

“Tudo se armou como uma cidade
improvisada, com ruas, largos, tendas
e boticas. Havia físicos, cirurgiões, boticários com tudo o que servia para a
saúde do corpo e os açúcares, confeitos
e conservas para dar gosto a quem faria uma espera ociosa de meses... (...)...
acomo se vêem nas grandes cidades,
com multidão de meretrizes, que sempre vão na peugada dos exércitos.”
In O Dia de Aljubarrota, Luís Rosa,
Editorial Presença

12h – Arruada pelo Burgo e Auto de Abertura
do Mercado nas ruas e praças.
15h – Cortejo Régio: Saem D. Nuno e o Alcaide a receber D. João que será primeiro de
seu nome a reger este Reino. Há notícias dos
movimentos das hostes castelhanas e dos aliados francos.
16h – Torneio de armas, em preito de vassalagem a D. João de Portugal e treino dos homens de armas. Adubamento de Cavaleiros
Vilões-Largo da Sé .
17h – Exercícios de falcoaria e adestramento
de cetraria .
18h – Discursos de exortação à batalha que
se avizinha. Histriões e momos apresentam

rábulas jocosas sobre a valentia castelhana, em arremedilhos satíricos e bem-humorados.
20h - D. João, acompanhado dos seus validos, recebe as homenagens dos homens bons do concelho, em singelo festim com animação de trovadores, truões, bailadores e jograis.
21h – Anúncio da decisão de D. João de Portugal: das duas filhas do aliado Lencastre, a escolha
recaiu sobre a donzela Filipa. Arautos anunciam
os banhos para o Esposamento de D. João com
Dona Filipa de Lencastre.
22h –Voz e alaúde de Eduardo Ramos com as
Cantigas de Santa Maria de Afonso X de Leão,
música sefardita e cânticos moçárabes.
23h – D. João de Portugal, acompanhado de D.
Nuno, despede-se do Alcaide, saindo em préstito
marcial ao encontro do exército português que
está acampado na margem do Douro. D. João de
Portugal está em desacordo com D. Nuno sobre
as estratégias a adoptar.
24h – Partida dos homens de armas e encerramento da feira-2ºdia.
TERCEIRA JORNADA
(Domingo-10 de Julho)
11h – Mercadores e artesãos iniciam as suas actividades de comércio.
14h – Visita do Almotacem e do Meirinho às bancas de artesãos.
15h – O arauto traz notícias da batalha real que se
desenrola nos campos de S. Jorge.
16h – Recolha de víveres em carroças para abastecer a carriagem do exército português, pelos
homens do Abade.
17h – Exercícios de Falcoaria e jogos de destreza
18h – Um arauto acorre a anunciar a vitória portuguesa. Festejos populares e folguedos nas ruas e
praças de Lamego.
20h – Bailias e Folias à desgarrada nos terreiros
para festejar a vitória da causa do Mestre de Aviz.
Esposamento de D. João I com Dona Filipa de
Lencastre; Danças de Cortesia.
21h – Os mouros e mouriscos associam-se à festa: Danças e Cantares sarracenos.

