ARRAIAIS DO MUNDO ANIMAM TAVIRA
A música e as danças tradicionais europeias estarão em destaque, de 2 a 4 de
Setembro, nos Arraiais do Mundo, uma organização da Associação PédeXumbo, que
conta com o apoio da Câmara Municipal de Tavira.
Durante três dias este evento procura reproduzir os reportórios e saberes antigos,
construir uma cultura contemporânea com base nas sonoridades e valores de
sociabilidade que outrora caracterizavam os bailes, nomeadamente, o convívio e as
relações inter-geracionais.
Serão momentos de animação para todos aqueles que se dirijam ao centro da cidade
para participar ou observar as tradições dos diferentes povos em matéria de dança e
música.
O programa inicia-se, no dia 2 de Setembro, com a exibição do filme “Sinfonia
Imaterial” de Tiago Pereira, - INATEL, pelas 17 horas na Biblioteca Municipal Álvaro de
Campos.
No dia 3 de Setembro, no Jardim do Coreto, a partir das 18 horas, terá lugar uma
mostra de artesanato algarvio, promovida pela ASTA - Associação de Artes e Sabores
de Tavira, e pelas 18h30, uma oficina de danças do Algarve com o grupo Extravanca!.
Já na Praça da República, pelas 21h15, será exibido o filme “O Povo que Canta”, no
Algarve 2 de Michel Giacometti - RTP/ Tradisom, o qual é seguido por um concertobaile com Extravanca!.
No dia 4 de Setembro, pelas 18h30, decorre a oficina de danças europeias com
Marina Vasques, no Jardim do Coreto. Pelas 21h15, é exibido o filme “O Povo que
Canta”, no Algarve 3 de Michel Giacometti e, pelas 22 horas, encerra a programação
um concerto-baile com Dancing Strings, na Praça da República.
Os Arraiais do Mundo baseiam-se no conceito de Património Cultural Imaterial
concebido em 2003 pela UNESCO, o qual agrupa todas as práticas que um povo
identifica com sendo suas: música, dança, contos tradicionais, saberes medicinais,
gastronomia. Os registos são complexos, sobretudo porque são essencialmente feitos
a partir de pessoas e não de objectos.
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