


Quinta Feira

18h00  – Cortejo de boas vindas aos mareantes desembarcados.
Chegada do Arauto Régio anunciando a Carta de Feira;
Almocreves, bufarinheiros e mesteirais acorrem à praça a montar as suas tendas e
bancas. Saltimbancos e menestréis preparam as suas atuações burlescas e jocosas.

18h30  - Os Músicos do Reino animam o mercado;
O Encantador de Serpentes
Os Bobos da corte d’el rey animam os viandantes

19h00 - O som da Gaita de Foles ecoa pelas ruas do porto de abrigo
Os Latrineiros - Animação itinerante
Espectáculo infantil “ O Tesouro “

20h00  – Os Saltimbancos de Santa Maria
Espectáculo “Al-Barbad e o aprendiz Al-Quesusto das cobras”
Cânticos de Taberna – Os foliões de alto mar em arruada pelo mercado

21h00  – Ezequiel Cabeçadas e Zacarias BoaVentura – Animação itinerante
Peças e peripécias de dois piratas embriagados nas tabernas do porto
“Os Alquimistas” Animação itinerante

22h00  – Espetáculo - “Tudo por uma Donzela”
Danças e folguedos ao som da gaitas de foles

23h00  – O rufar dos tambores – Malabaristas e cuspidores de fogo

23h30  - Espetáculo com fogo
Cânticos de Taberna – Música e trovas de alto mar

24h00  – Encerramento
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Sexta Feira

18h00  - Auto de abertura do mercado
Fiscalização das Tavernas e vinhos pelo Almutacem e certificação de Mesteirais 
e Mestre de ofícios e artes pelo Almoxarife;
Animação em arruada pelo recinto;

19h00  – Os Bobos – Histriões e saltimbancos
.Espetáculo infantil “Alforria”

20h00  – O som da gaita de foles em arruada pelas ruas do porto de comércio
Espetáculo “Al-Barbad e o aprendiz Al-Quesusto das Cobras”

21h00  – Os Saltimbancos de Santa Maria
Os Latrineiros – Animação itinerante

22h00  – Espectáculo “ A Donzela vai à Guerra”
Cantorias e poemas de alto mar – Música pelo porto de comércio

22h30  - O Caldeirão Misterioso da bruxa do mar negro
Animação itinerante com marionetas

23h00  – Venda do escravo Garibaldo – Animação itinerante
“O feiticeiro Zoio“ – Animação Itinerante

23h30  - O Rufo dos tambores, malabaristas e cuspidores de fogo

24h00  – Espetáculo com fogo.
Encerramento
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Sábado

12h00  – Abertura do mercado

16h00  – Espetáculo Infantil “ Alforria “

17h00  – Cortejo de Recepção a El’Rey D.Sebastião.
Leitura da Carta régia pelo arauto-mor do Reino
Mostra dos mais variados produtos vindos do oriente
Música, dança e malabaristas

18h00  – Os Latrineiros – Animação itinerante
Pregões de incitamento ao comércio no mercado de frescos

19h00  – O Rufar dos Tambores de Santa Maria
Os Bobos da Corte D’el Rey animam os viandantes

20h00  – Cânticos de Taberna – Animação musical nas tabernas do porto
Os Latrineiros - Animação itinerante

21h00  – Os Músicos da corte D’el Rey animam os comensais nas tabernas do porto
Demonstração de Aves exóticas vindas de outros mares

22h00  – O Caldeirão Misterioso da bruxa do mar – Animação itinerante com marionetas
Ezequiel Cabeçadas e Zacarias BoaVentura – Animação itinerante

23h00  – Grandiosa procissão nocturna;
Recriação “Os Náufragos que se salvaram e chegaram a terra”

24h00  – O Rufo dos Tambores, malabaristas e cuspidores de fogo

01h00  – Espectáculo com fogo.

01h30  – Cânticos de alto mar

02h00  – Encerramento
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Domingo

11h00  – Abertura do mercado e do comércio

12h00  – O Arauto-mor do Reino apregoa o incitamento ao comércio
Leitura da carta de Feira
Os Saltimbancos de Santa Maria

13h00  – Os Piratas de alto mar animam os comensais – Mùsica nas Tabernas

14h00  – Os Latrineiros – Animação itinerante
Os Bobos da corte D’el Rey D.Sebastião

15h00  – Saltimbancos e Malabaristas – Música em arruada pelo porto
Venda do escravo Garibaldo – Animação itinerante

16h00  – Recriação teatral itinerante “A Pesca e o Transporte do sal”
Espectáculo infantil “O Tesouro”

17h00  – Agostinho e Felicidade – Animação itinerante com marionetas
O som da gaita de foles ecoa pelo mercado – Animação itinerante

18h00  – Espectáculo de Teatro – “A Donzela vai à Guerra”
Peças e peripécias de dois piratas embriagados

19h00  – Espectáculo “Al-Barbad e o aprendiz Al-Quesusto das cobras”
Cânticos de Taberna – Animação musical pelas ruas do porto

20h00  – Espectáculo de Teatro “Tudo por uma Donzela”
O domador de Serpentes – Animação Itinerante

21h00  – O Caldeirão Misterioso da bruxa do mar 
Animação itinerante com marionetas

22h00  – Encerramento com os grupos participantes
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