CULTO E FESTEJOS AO DIVINO ESPIRITO SANTO
No próximo fim de semana, o tradicional culto do Divino Espírito Santo é
celebrado em Tavira com diversos eventos.
SÁBADO, 29 de setembro
17h30: Biblioteca Municipal Álvaro de Campos
Apresentação do documentário “Em nome do Divino”, seguido de debate com a
presença do realizador Carlos Brandão Lucas e da produtora Marina Brandão
Lucas
Lo Divino Sp'rito Santo
Vem de ladeira em ladeira
Anjos do céu, deitai-lhe
Rica flor de laranjeira
O Divino.
Partiu do velho Portugal, Açores e Madeira. Hoje, mostra-se ainda em antigos
gestos. Mas também se espanta à chegada das negras velhas, as caixeiras,
que marcam a cadência do desfile. E até nos sincretismos das religiões afrobrasileiras. São as festas do Divino Espírito Santo. Diversas em todos os
lugares. Mas revelando sempre o sentido mais profundo da velha herança.
Enquanto cultura e voz da alma.
DOMINGO, 30 de setembro
17h30: Cortejo festivo entre as igrejas de Nossa Senhora da Ajuda (vulgo São
Paulo) e de Nossa Senhora do Monte do Carmo.
18h00: Missa com coroação do Divino Espírito Santo na igreja de Nossa
Senhora do Monte do Carmo.
SEGUNDA-FEIRA, 01 outubro
17h30: Salão Nobre da Junta de Freguesia de Santiago
Inauguração da exposição “Gente de Fé”, do fotógrafo açoriano Marcelo
Borges, a qual ficará patente ao público durante o mês de outubro nas horas de
expediente da Junta de Freguesia.

A promoção deste evento, que deverá congregar em Tavira a vasta
comunidade açoriana residente no Algarve, resulta de uma parceria do
Município de Tavira com a Associação Internacional de Paremiologia /
International Association of Paremiology (AIP-IAP) e Casa dos Açores no
Algarve, contando com os apoios da Comunidade Paroquial de Tavira, Banda
Musical de Tavira e juntas de freguesia de Santiago e de Santa Maria.

Tavira, 24 de setembro de 2012
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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