PROGRAMA
2ª FEIRA HISTÓRICA E TRADICIONAL
SÉC. XI – SÉC. XII
SERPA NO TEMPO DOS MOUROS
Dia 21 de Agosto, Sexta-feira
18h00 – Arruada musical de índole sarracena pelas praças do Burgo
19h00 – Abertura do Mercado e leitura dos preceitos de higiene a cumprir
20h00 – Jogos de destreza e perícia no manejo de armas entre berberes e árabes na Praça de
Armas da Alcáçova
21h00 – Comeres e Beberes de Entre Tejo e Odiana nas tendas do Mercado
22h00 – Anúncio da convocação do Alvazil e do Almotacem por parte do Almoxarife para
organizar a Festa Almorávida de Serpa
22h30 – Danças e Bailias no Terreiro do Mercado
23h00 – Ataque à traição (sem quebra de tréguas) dos homens de Geraldo Geraldes, o Sem
Pavor. Toque a rebate e tentativa de repelir o inimigo cristão
23h30 – Entrada em Serpa do Rei de Portugal, D. Afonso Henriques e a entrega de algumas
garantias à população para seu sossego
24h30 – Espectáculo de Fogo sobre a lenda da origem de Serpínia
Dia 22 de Agosto, Sábado
18h00 – Cortejo pelas praças do Burgo em que D. Afonso Henriques recebe a amizade de Ibn
Quasd, oferecendo-lhe uma lança, um escudo e um cavalo, símbolos da Ordem do Templo
19h00 – Torneio de armas a cavalo, de cortesia entre cristãos, mouros e moçárabes, na Praça
de Armas do Castelo
20h00 – Falcoaria. Danças e Bailias no Terreiro do Mercado
21h00 – Comeres e Beberes de Entre Tejo e Odiana nas tendas do Mercado
22h00 – Toque a rebate e recrutamento de homens de Entre Tejo e Odiana para a defesa do
Castelo
22h30 – Assédio e assalto ao Castelo por mouros almoádas (1191)
23h00 – Revés Cristão. O anúncio da islamização almoáda de toda a região
23h30 – Os festejos da vitória com discursos inflamados do Xheique
24h00 – A festa sarracena com danças do ventre, danças sufi e arte do encantador de
serpentes. Malabarismo de fogo
24h30 – Concerto de índole magrebina e gnawa
Dia 23 de Agosto, Domingo
18h00 – Cortejo de recepção ao Emir Abduhla Abderram pelas ruas do Burgo
19h00 – Torneio de armas a cavalo entre guerreiros mouros e cavaleiros cristão vindos na
comitiva do Emir
20h00 – Falcoaria. Os contadores de histórias e as danças orientais
21h00 – Comeres e Beberes de Entre Tejo e Odiana nas tendas do Mercado
22h00 – O ataque inesperado de uma mesnada de D. Sancho II de Portugal
23h00 – A resistência moura e a ocupação cristã (1232). As disputas sobre o território entre
Castela e Leão e Portugal
24h00 – Juízo Eclesiástico de heréticos e seus castigos
24h30 – Espectáculo de fogo

