SÁBADO 27 DE ABRIL

15h00 - Abertura do mercado e aclamação dos termos de aceitação da tenência de El Rei D. Diniz sobre
o reino do Garb AI'Andaluz conforme o Tratado de Badajoz firmado ainda em vida de seu pai, El Rei D.
Afonso III e o seu avô, El Rei D. Afonso X do reino de Leão.
15h30 - Cortejo Régio com El Rei D. Diniz pelas ruas do Burgo.
16h30 - Leitura da procuração sobre o régio esposamento e anúncio dos Banhos Reais.
17h30 - Visita do meirinho, almotacem e alvazil às tendas dos mercadores para verificação dos pesos e
das medidas da Vara.
18h30 – El Rei D. Diniz acolhe a embaixada de gentis homens mouros que subiram do Reino do Garb
AI'Andaluz em preito de vassalagem ao monarca.
19h30 - Encontro de trovadores. Cantigas de amigo e de maldizer.
19h45 - A ceia da arraia miúda I Comeres de sabor tradicional raiano e beberes de aroma nas tabernas e
locandas do terreiro.
19h45 - A ceia da nobreza e mor fidalguia nos claustros da clerezia I À mesa com El Rei D. Diniz, "as
bodas reais após o feliz recebimento da Infanta Isabel de Aragão" I Animação na Ceia. *
22h30 - Teatro de Fogo I Uma taberna virada do avesso.
23h00 - Encerramento dos festejos e ronda dos aguazis e beleguins.
DOMINGO 28 DE ABRIL
10h00 - Abertura do Mercado I Artesãos e Mercadores iniciam as suas atividades de comércio
11h00 - Arruada de trovadores e menestréis.
14h00 - As diabruras dos truões em acrobacias levadas da breca.
15h00 - Cortejo pelas ruas do Burgo I Leitura da Carta Régia em que se faz mercê ao novo concelho com
um Foral pela mão do próprio monarca.
15h30 - A poesia trovadoresca no reinado de D. Dinis e a influência provençal I cantigas de amigo e de
amor.
16h00 - Agasalho dos peregrinos de Santiago de Compostela com a régia presença de Dona Isabel de
Aragão.
17h00 - Manda El Rei D. Diniz que a língua portuguesa seja doravante usada em todos os documentos
oficiais do Reino.
17h30 - Comeres e beberes com rústicos sabores de antanho nas tabernas e locandas.
18h00- Leitura dos termos em que foi redigido o Tratado de Alcanizes, apartando-se as terras raianas
entre os reinos de Portugal e de Leão e Castela.
19h00- El Rei D. Dinis agradece a todos os que vieram por bem a mercar e a folgar nestes terreiros,
assim Deus nosso senhor seja louvado no merecimento e defesa destes reinos.

Animação infantil em permanência.
Tasquinhas e tabernas de comeres e beberes
no Mercado durante os 2 dias.

* Através de marcação para o número de
telefone: 271 571 229

