
 
 
Programação: 
Munda Lusófono | Encontro Literário de Montemor-O-Velho 
26 outubro 2019 | Convento de Nossa Senhora dos Anjos 
  
[tertúlia] 
14h00 | Receção no Convento de Nossa Senhora dos Anjos, distribuição das pastas 
15h30 | Tertúlia com os autores convidados com a moderação de Susana Freitas (editora - 
Portugal): Maria João Lopo de Carvalho (escritora – Portugal); Emílio Miranda (escritor – 
Angola); Lourenço Proença de Moura (escritor – Portugal); António Conceição (pintor – Cabo 
Verde) 
17h00 | Participação da Universidade Sénior de Montemor-o-Velho 
18h15 | Sessão de autógrafos com os autores convidados 
  
[reconstituição de uma ceia quatrocentista] 
[O que podereis fazer, ver, ouvir, saborear e experienciar] 
17h30 | Chamamento dos convivas 
18h00 | Indumentária dos convivas per ofícios de boca 
18h30 | Trovas Lusófonas e visita à casa conventual e igreja 
19h30 | Cavalgada pelos arrabaldes 
20h30 | Ano do Senhor de 1450. Banquete com a mui nobre senhora D. Isabel de Urgel, 
Duquesa de Coimbra, Senhora de Montemor-o-Velho e viúva do Infante D. Pedro, 
acompanhada da sua mui casta filha Infanta D. Catarina 
20h45 | Inicio do banquete com cousas de comer e beber: entradas, serviço de cozinha e 
manjares doces 
21h00 | Personagens de insigne origem, de dúbia proveniência e de feição jocosa deambularão 
por entre os convivas 
22h30 | Mui aparatoso folguedo per o deslumbramento de todollos. Música e fogo com 
Oltagabhar e malabaristas 
  
[entrada] 
[tertúlia] 
Entrada livre sujeita a reserva 
  
[ceia quatrocentista] 
Preçário e informações para reservas: 
Menos de 6 anos – grátis 
Entre os 6 anos e os 12 anos (preço por pessoa) – 12,5€ (IVA incluído) 
Mais de 12 anos (preço por pessoa) – 19€ (IVA incluído) 
Grupos a partir de 4 elementos (preço por pessoa) – 15€ (IVA incluído)  
  
Informações e reservas | 239 687 040 ou enviar email para geral@cm-montemorvelho.pt 
  
[organização] 
Câmara Municipal de Montemor-o-Velho 
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