Oficinas de Natal no Museu Municipal de Tavira
Nesta época natalícia, o Museu Municipal de Tavira preparou um conjunto de oficinas
para a toda a população. No dia 22 de Dezembro, terá lugar o workshop “Com o
Menino Jesus e as Searinhas: O Presépio Algarvio”, no dia 28 de Dezembro irão
explorar-se “Sonoridades de Natal” e, no dia 29 de Dezembro, “Doçarias de Natal”
convida a cozinhar os seus doces de Natal.
22 de Dezembro | Palácio da Galeria | 14h30 (inscrição gratuita e obrigatória)
Sob a orientação de Patrícia Gonçalves (artista plástica) e Marta Santos (arquitecta), a
oficina “Com o Menino – Jesus e as Searinhas: O Presépio Algarvio” irá explorar os
“Menino Jesus” dos pinta-santos de Santa Catarina da Fonte do Bispo.
Estes popularizaram-se no século XIX, em especial nas comunidades rurais do
sotavento algarvio. No Natal armava-se o presépio e o Menino era colocado no topo
da charola ou do altarinho.
28 de Dezembro | Palácio da Galeria | 14h30 (inscrição gratuita e obrigatória)
“Sonoridades de Natal”, orientada por Rui Moura Jerónimo, consiste numa oficina de
interpretação dos romances, orações, músicas de embalar, cantigas de roda. Um
conjunto de sonoridades compassadas pelos ciclos agrícolas, litúrgicos e de
celebração que as acompanham.
Rui Moura Jerónimo é professor de educação musical, pertence ao Grupo Musical de
Santa Maria, e foi um dos responsáveis pela recolha de músicas da zona rural do
Algarve e que integra os quatro volumes da colecção “Algarve tradições musicais”
juntamente com José da Cunha Duarte, José Alberto Sardinha, Hélder Raimundo,
Daniel Vieira e Emanuel Sancho.
Venha conhecer, cantar e tocar os reportórios sonoros das comunidades rurais de
Tavira.
29 de Dezembro | Santo Estêvão – Ponto de encontro: Centro Coordenador de
Transportes | 14h30 (inscrição obrigatória e com um custo de três euros pagos à
ASTA)
Venha cozinhar os seus docinhos de Natal na oficina “Doçarias de Natal”, sob
orientação da doceira Leonilde Madeira, com o apoio da ASTA Associação de Artes e
Sabores de Tavira.
Com a selecção de alguns dos seus ingredientes favoritos - figos, amêndoas, pinhões,
alfarroba, frutas secas, entre muitos outros, serão preparados e confeccionados em
forno de lenha deliciosas iguarias!
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Mais informações através do Serviço Educativo do Museu Municipal de Tavira:
Telf.: 281 320 500 (ext. 324)
Fax: 281 322 888
E-mail: edu.museus@cm-tavira.pt
Tavira, 21 de Dezembro de 2010
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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