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Sábado, 17 de Março de 2018

9h00 Passeio pedestre Rota dos Balcões (meio percurso)

11h00 Casa de Medelim - Colóquio
 Apresentação do livro “Aristides Sousa Mendes, Memorias 

de um neto” de António Moncada S. Mendes
 Painel Moderado pela Historiadora, Drª Inês Pimentel 

(Fundação Aristides Sousa Mendes)

12h00 Início das festividades nas ruas de Medelim 

13h00 Cortejo Templário pelas ruas do burgo e Bênção pela 
entidade religiosa

 Convocatória dos homens bons do concelho

14h00 Zaragata entre Fidalgos por danos de amor e como da rixa 
se invoca um Juízo de Deus traçando-se armas no ajuste da 
honra ferida.

 Atuação do Grupo Curinga 

15h00 Animação no terreiro, danças e folguedos

16h00 O Sermão do pregador de fora sobre os malefícios do 
demo e as heresias das mulheres linguarudas. 

 Espaço Live Cooking 
 Cozinha Cristã e Judaica

18h30 Celebração do ocaso do Sabath pela comunidade Sefardita  

20h00 Jantares e petiscos 

21h00 Misericórdia de Medelim 
 Palavricas de Amor (música sefardita), Concerto  pelo grupo 

Noa Noa, 
 
22h00 Celebração do Purim | Espectáculo de Teatro de Fogo
 Segundo o Livro de Ester, foi neste dia que Haman o primeiro-ministro da Pérsia, 

designara para o assassinato de todos os judeus do Reino Persa de Ahashverosh. A 
Rainha Ester convocou todos os judeus a jejuar com ela e, assim se evitou a 
destruição, a qual recaiu sobre os outros.

Domingo, 18 de Março de 2018 

10h30 Espaço Live Cooking
 Pequeno almoço (Kosher) convívio entre as Comunidades 

Judaica e cristã). 
 Chef Valdir Lubave (Convento de Belmonte)

 Música na rua com Sons da Serra

11h00 Casa de Medelim
 Debate sobre a influencia Judaica na gastronomia cristã.

12h30 Um grupo de judeus sefarditas recém-chegados de 
Castela, apresentam-se a El-Rei e rogam-lhe protecção. 

13h30 Cortejo pelas ruas do burgo | Pessah, a "Páscoa Judaica" 
 Conhecida como "Festa da Libertação", celebra a libertação dos hebreus da 

escravidão no Egito em 14 de Nissan no ano aproximado de 1440 a.C 

15h00 Teatralização: Abraão Zacuto e Amato Lusitano 

 Animação musical (Almedievo) 

17h00 A comunidade judaica
 Durante os festejos, há orações e observam-se os rituais alimentares koshers. O 

rabi menor julga um diferendo entre dois judeus que lhe trazem um contencioso 
de terras e duas testemunhas. Todos juram sobre os cinco livros de Moisés a que 
chamam Tora. Aplicada a justiça, segundo a lei mosaica, pelo rabi, os judeus 
cantam e dançam, segundo as tradições sefarditas da península hispânica. 

17h30 Misericórdia de Medelim
 Capitulo Templário da comenda das Idanhas

18h00 Jantares e petiscos
 
 Espetáculo de encerramento 
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