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29 de dezembro 2022 a 1 de janeiro de 2023

Aldeia de Paderne



29 de dezembro – quinta-feira

16h | Abertura e Arruada

Exposição de artefactos 

bélicos, panejamento e 

acampamento castrense. 

17h | Cortejo Régio pelas ruas 

do burgo | Menagem a El-Rei 

D. Afonso III, Bênção da 

Feiranpela cleresia; 

Convocatória dos homens 

bons do concelho; 

18h | Animação no terreiro | 

bailias e demonstração de 

armas. 19h | A Esgalgada 

Corrida de Carroças Anãs| 

Teatralização pelas ruas de 

Paderne

20h | Comidas e beberes 

com sabores dos três credos

22h | Tomada do Castelo e 

do Burgo | por D. Paio Peres e 

pelos Cavaleiros da Ordem de 

Santiago 

23h | Teatro de fogo – a lenda 

da moura 

23h30 | Encerramento do 

Mercado e dos festejos

30 dezembro –Sexta-Feira 

12h | Abertura do Mercado 

Exposição de artefactos 

bélicos, panejamento e 

acampamento castrense

14h | Arruada pelas ruas e 

praças do burgo | Início dos 

festejos e vivência do 

mercado

16h | Visitação Régia | D. Dinis 

e a Rainha consorte, Dona 

Isabel de Aragão arribam a 

Paderne com a sua comitiva

18h | Torneio de Armas | 

Preito de menagem pelos 

feitos de D. Paio Peres e 

Adubamento de novos 

Cavaleiros. 

19h | Dona Isabel de Aragão 

acolhe peregrinos de Santiago 

de Compostela e dá-lhes 

agasalho e víveres 

21h | Visita do Almotacem e 

do Meirinho e Aferição de 

Pesos e Medidas.

22h | Teatro de Fogo | O 

Tesouro do Garb Al’Andaluz

23h | As festas de final do ano 

no calendário gregoriano | 

Concerto musical 

24h | Encerramento



31 dezembro, sábado

12h | Abertura do Mercado | 

Exposição de artefactos 

bélicos, panejamento e 

acampamento castrense.

14h | Cortejo Régio pelas ruas 

do Burgo | Leitura da Carta de 

doação do Castelo à Ordem 

de Avis, D. Lourenço Annes.

16h | Alistamento e 

recrutamento de moços para 

a defesa de Paderne 

17h |Preito de menagem dos 

mouros do Garb Al’ Andaluz a 

El-Rei 18h | Torneio D’Armas | 

Em Honra de D. Dinis El Rey de 

Portugal e do Garb Al’Andaluz.

20h | Comeres e Beberes nas 

Tabernas do Burgo

20h30| Danças e Folguedos 

dos três credos 

21h00 | Encerramento do 

mercado

01 de janeiro – Domingo

12h | Abertura do Mercado | 

Exposição de artefactos 

bélicos, panejamento e 

acampamento castrense. 

15h |Missa e  Cortejo Régio 

pelas ruas do Burgo A Carta de 

Doação e o terminus da 

visitação de ElRei D. Dinis

17h | Trovas e Cantigas de 

amigo 

18h | Bailias e folguedos nas 

praças da Vila 

18h30 | O Voo Altaneiro | 

Espetáculo de Cetraria 

19h | Teatro de Fogo | O 

milagre das rosas

20h | Encerramento dos 

festejos



Em permanência | No espaço do evento

Mercado Medieval / Comes e Bebes 

Animação Itinerante | Recriação Histórica e Artes Performativas | 
Personagens | Rábulas e Estórias | Música e Dança

Acampamento Castrense | Acampamento militar |Cozinha de 
acampamento militar | Mobiliário itinerante medieval | Tenda de 
Armas com panóplia de equipamento militar | Equipamento de 
administração de justiça (tortura e castigo) | Decoração festiva | 
Ambientação | Panejamento e Exposições.



Dia 31 dezembro | Paderne | 14h – 20h





Dia 30 de dezembro e 1 de Janeiro

Palácio de Congressos

Salgados | Albufeira Abdiás Melo 







A noite da passagem do ano é um momento simbólico um pouco 

por todo o mundo, um momento de renovação de desejos, 

esperanças, confraternização, festa, celebração, para o qual 

milhões de pessoas se preparam e no qual depositam expectativas 

altas de retorno sensorial, gratificação e construção de memórias 

que perdurem no tempo.

Com um espetáculo inesquecível que ficará na memoria das mais 

de 180.000 pessoas que entusiasticamente assistiram ao vivo, o 

Albufeira Carpe Nox 2020, deu corpo a este propósito, criando 

também um conjunto de expectativas sobre o que acontecerá 

ciclicamente em Albufeira no dia 31 de Dezembro de cada ano, 

projetando a mensagem de que este é o local e o momento certos 

para se estar nesta noite do ano.

Três anos após a primeira edição, o areal da Praia dos Pescadores 

volta a encher-se de publico para vibrar na ultima noite do ano. 

Um momento, um lugar, um tempo antecipado e uma festa que se 

constrói no imaginário de muitos públicos, muito antes de realmente 

acontecer. A resiliência e a criatividade são postas à prova, criando 

uma motivação adicional para que a noite de Ano Novo, consiga 

deixar uma mensagem de esperança e motivação. 

É imprescindível acreditar que o futuro será melhor 

porque na contemporaneidade não há tempo a 

perder. Tudo se resume ao essencial, 

ao aqui e agora, ao momento certo.

ALBUFEIRA CARPE NOX 2023
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APÓS TRÊS ANOS DE ESPERA

A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 

O REGRESSO DA NOX MAGICA DO ANO





À MESMA HORA E NO MESMO LOCAL 

O X DO INESPERADO E DA MAGIA

NUM ESPETÁCULO DESENHADO PARA 

IMPRESSIONAR OS SENTIDOS







DINÂMICA E ALINHAMENTO
ARTÍSTICOS 

No palco ACN, o crescendo da multimédia e iluminação, capta 

agora todos os sentidos para um concerto único com um 

alinhamento especialmente preparado pelo “Pai do Rock 

Português” para esta grande celebração e início de um novo ciclo.

Rui Veloso, o mais consagrado artista português, acompanhado 

pela sua virtuosa banda e coros, envolverão o publico num uníssono 

musical com temas intemporais que todos “conhecem de cor”.

Em palco, Tatanka considerado um dos mais carismáticos músicos 

da atualidade, juntará o seu talento ao de Rui Veloso numa 

participação especial inédita, com duetos impossíveis de imitar.    

A contagem decrescente para as 00H00, parte do palco com uma 

composição a cargo do reconhecido produtor musical e DJ Gualter 

Santos que fará um “live act” com a banda sonora do apoteótico 

momento piromusical e da emocionante coreografia aérea de 

skydive em queda livre com fogo e luz sobre o mar. 

Porque o céu não é o limite mas um ponto de partida, assistiremos a 

uma performance artística absolutamente inédita na Europa, que 

ficará gravada na memória de todos por muito tempo…

Estamos em 2023 e juntos na celebração da 

passagem da linha do tempo… 

ALBUFEIRA CARPE NOX 2023



RUI VELOSO
GRANDE CONCERTO COM ALINHAMENTO ESPECIAL





TATANKA
PARTICIPAÇÃO ESPECIAL EM DUETO COM RUI VELOSO





PIROMUSICAL AQUÁTICO
PIROTECNIA, LUZ, LASERS E EFEITOS ESPECIAIS 





SKYDIVE ARTÍSTICO 
COREOGRAFIA AÉREA COM LUZ E PIROTECNIA

VIDEO 

REFERÊNCIAL

https://vimeo.com/638454323/8c2fbc9932
https://vimeo.com/638454323/8c2fbc9932




GUALTER SANTOS (DJ Guga)
CRIAÇAO E LIVE ACT DA BANDA SONORA DO 

ESPETÁCULO PIROMUSICAL E SKYDIVE





IDENTIDADE 
STAGE DESIGN
E SETUP

Um X que nos atrai de forma hipnótica, concentrando no

desconhecido centrífugo todas as promessas que cada um

decide construir para a noite em que se despede do ano

velho e celebra, a uma só voz na multidão convocada para

a Praia dos Pescadores, a chegada do ano bom.

Unidos à volta  deste X essencial, numa paleta de cores

que viajam da noite até ao alvorecer, Albufeira garante ano

após ano, numa marca forte, simbólica e inesquecível,

que Albufeira CARPE NOX é o local e o tempo certos para

The New Year’s Celebration!

NOX, a deusa da noite, um dos deuses primordiais que

emergiram com o alvorecer da criação é aqui revisitada, já

não como uma divindade antiga, vista como a própria

substância da noite, mas como NOX o X da questão, num

tempo e lugar que afirmam a convergência de uma tribo

especial na noite de 31 de Dezembro em Albufeira para

percorrer em conjunto uma noite mágica que deposita em

2023 a mais inesquecível The New Year’s Celebration!

É, pois, em Albufeira, onde um X mágico multiforme, 

multicor, multi experiência nos convoca para um 

vórtice sensorial na noite onde todas as promessas

serão ultrapassadas, que queremos estar.
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