SANTOS POPULARES NO MUSEU MUNICIPAL
Oficinas de flores de papel, colóquio sobre tradições e rituais, passeio e
arraial no terreiro do Palácio da Galeria
Junho é o mês dos Santos Populares.
Tempo de desejos e votos, arraiais, flores, manjericos, bailaricos e balões,
petiscos e muito convívio. Os Santos Populares integram o ciclo das
festividades florais de Primavera que acompanham a renovação da natureza,
como os “maios” ou “maias “e muitas festividades da tradição cristã.
O Museu Municipal de Tavira/ Palácio da Galeria preparou para esta época do
ano um programa com iniciativas para todos.
No sentido de assegurar a continuidade da manufactura de flores de papel,
tradição que ainda se mantém em Tavira, realizaram-se oficinas para escolas e
famílias que culminarão com um arraial em frente ao Palácio da Galeria. Para o
próximo fim-de-semana está agendado um colóquio e um passeio no campo.
OFICINAS DE FLORES DE PAPEL E OUTROS ENFEITES
“Olh’ó balão de S. João!”
Oficinas de construção de flores de papel e outros enfeites dos Santos
Populares.
Dias 7, 14 de Junho, às 14h30 (para os vizinhos do Museu Municipal de Tavira/
Palácio da Galeria)
Para público escolar com datas disponíveis mediante inscrição previa.
Local: Museu Municipal de Tavira / Palácio da Galeria
Orientação: Eduarda Mestre (artesã), Luísa Ricardo (antropóloga), Marta
Santos (arquitecta) e Patrícia Gonçalves (artista plástica)
Inscrições gratuitas e obrigatórias
COLÓQUIO
“Festividades cíclicas e os Santos Populares”
Dia 18 de Junho, 18h00
Local: Biblioteca Municipal Álvaro de Campos

Orientação: Aurélio Lopes, antropólogo, investigador
populares e autor.
Visita ao arraial no largo frente ao Palácio da Galeria

das

festividades

ARRAIAL POPULAR
Dia 18 de Junho (Sábado), 21h00
Com as famílias e vizinhos e todos que queiram aparecer… serão bem-vindos
Animação musical com o agrupamento “Sons do Sul”
Local: Largo frente ao Museu Municipal de Tavira/ Palácio da Galeria
PASSEIO
Dia 19 de Junho (Domingo), 9h30
“Rituais e festividades de Verão”
Local: Freguesia de Santa Maria
Ponto de encontro: Centro Coordenador de Transportes de Tavira
Duração: 3h00 (aproximadamente)
Público: geral
Orientação: Aurélio Lopes (antropólogo), Catarina Oliveira (arqueóloga,
investigadora de arqueoastronomia) e Jorge Queiroz (sociólogo)
Inscrição gratuita e obrigatória.
A autarquia disponibiliza autocarro aos primeiros 18 inscritos.
Passeio sobre a água e as fontes, as ervas, o fogo e os mastros e as releituras
contemporâneas das tradições.
As festividades ligadas com o mundo rural são profundamente marcadas pelos
ciclos astrais, equinociais e solsticiais, pelos tempos vitais do nascimento,
reprodução e morte.
Estruturam-se em dois grandes ciclos, a Primavera/Verão, épocas de
germinação, floração, colheita e partilha e o de Outono/Inverno, de
obscuridade, retracção da natureza e protecção de bens e alimentos.
As festas de Santo António, São João e São Pedro e os rituais de abençoar a
terra, as fogueiras, as virtudes das ervas, os banhos santos e práticas
divinatórias estavam associados ao renascer das forças da natureza, pedido de
protecção, saúde, aspiração ao amor e ao casamento.
Tavira, 15 de Junho de 2011
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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