“Passeios Patrimónios da Terra”
A Câmara Municipal de Tavira agendou, de 22 de Março a 04 de Dezembro,
seis percursos guiados intitulados “Passeios Patrimónios da Terra”. Estes
consistem na interpretação dos espaços humanizados e das tecnologias
tradicionais, a partir dos conhecimentos empíricos da utilização das matériasprimas e seus processos de transformação distribuídos de acordo com os ciclos
agrícolas e as práticas de construção tradicional. Os passeios destinam-se ao
público em geral e a grupos escolares.
Deste modo, estão calendarizadas as seguintes actividades:
22 Março (Domingo): público geral
23 a 27 Março (De Segunda a Sexta-feira): 1º, 2º e 3 º Ciclo do Ensino Básico
«Do coberto vegetal, à tecelagem e aos artefactos»
Orientação: Marta Santos (arquitecta) e habitantes locais
Ponto de Encontro: Terminal Rodoviário de Tavira, pelas 09h30
Locais: Cachopo, Mealha e Núcleo Museológico de Cachopo
Os materiais obtidos a partir das espécies vegetais (espontâneas ou de cultivo)
encontram-se inter-relacionados com a utilização quotidiana dos recursos do
território, características geológicas, morfológicas e climáticas.
Percurso de interpretação do território, através dos ciclos de apanha,
tratamento e transformação, sugeridos pelo ciclo anual da transformação da
paisagem humanizada serrana.
18 Abril (Sábado): público geral
20 a 24 Abril (De Segunda a Sexta-feira): 1º, 2º e 3 º Ciclo do Ensino Básico
«Do calcário, à cal viva e às argamassas»
Orientação: Marta Santos (arquitecta) e habitantes locais
Ponto de Encontro: Terminal Rodoviário de Tavira, pelas 15h00
Local: Santo Estêvão
O percurso de descoberta dos processos de transformação do calcário em cal
permite descobrir os fornos de cal no barrocal algarvio, assim como partilhar os
saberes de mestres caleiros, revelando as técnicas da caiação, da hidratação
da cal viva e na execução das argamassas, usualmente, utilizadas nas
alvenarias tradicionais de xisto e de taipa e nos trabalhos de revestimento com
os trabalhos de massa das platibandas.
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23 Maio (Sábado): público geral
18 a 22 Abril (De Segunda a Sexta-43921 692.5 Tmf( )eirexa

Este passeio irá possibilitar o conhecimento dos moinhos manuais de azeite, de
uso comunitário, existentes nos povoamentos isolados da serra aos lagares,
instalados em unidades agrícolas, bem como da transformação da azeitona
para obtenção do azeite, revelando complexas transformações físicas e
sociais no território.
29 Novembro (Domingo): público geral
30 Novembro a 4 Dezembro (de Segunda a Sexta-feira): 1º, 2º e 3 º Ciclo do
Ensino Básico
«Tecnologias de moagem: Moinhos de Água do Concelho de Tavira»
Orientação: Marta Santos (arquitecta) e habitantes locais
Ponto de encontro: Exposição «Moinhos de Maré do Ocidente Europeu» e
«Sistemas tradicionais de moagem do concelho de Tavira», no Palácio da
Galeria / Museu Municipal de Tavira, pelas 9h30
Local: Tavira e Ribeira da Asseca
Percurso pelos sistemas de moagem e de interpretação paisagística. Os
moinhos de água, de roda horizontal de rodízio com penas, as diversas mós
para fabricação de farinhas e as múltiplas peças constituem os engenhos
(segurelha, aguilhão, moega e outros objectos de usos quotidianos)
reveladores de histórias de vida dos moleiros e das padeiras, bem como das
tarefas associadas aos ofícios da moagem.
Para mais informações ou inscrição deverão os interessados contactar o
Serviço Educativo do Palácio da Galeria / Museu Municipal de Tavira, através:Gale

