• ”Samhain... Era uma vez o Halloween”, oficina de expressão plástica

Samhain era o nome dado ao festival em que se comemorava a passagem de ano
celta. Os celtas acreditavam que os entes desaparecidos retornavam a suas casas
para visitar os familiares e foi esta comemoração que deu origem ao Halloween.
Neste festival, utilizavam-se nabos para preparar pequenas lanternas com a
intenção de iluminar e homenagear os mortos. Sim, leste bem: nabos em vez de
abóboras! De onde vieram então as abóboras?
Nesta atividade , vamos explicar tudo sobre as abóboras e vais poder criar a tua
própria.

• ”Esqueleto Mágico”, oﬁcina de expressão plásBca

Sabes de onde vem a tradição das fantasias de Halloween? É uma tradição celta
que veio da Irlanda onde se usavam máscaras assustadoras para que os espíritos
maus se confundissem com outros espíritos. A Igreja, com o passar dos anos,
misturou costumes pagãos com as comemorações católicas e esse costume
prevaleceu até aos dias de hoje.
Prepara-te para criar um postal “mágico” e tão assustador que não vai deixar
nenhum “espírito” indiferente.

• ”Ciência no Caldeirão”, aBvidade de ciência diverBda

Druidas, magos e feiRceiras vão parRlhar conRgo segredos e porções mágicas.
Naquele tempo a ciência ainda não estava muito avançada e muitos dos
fenómenos naturais eram explicados à luz da magia. Nesta oﬁcina de ciência, em
redor do caldeirão, vamos explicar como os povos anRgos usavam alguns
elementos da natureza, como os cristais e as ervas medicinais, no seu dia a dia.

• ” Dormir de cabeça para baixo ”, oﬁcina de expressão plásBca

Já deves ter adivinhado de que animal vamos falar nesta oﬁcina. O morcego faz
parte do imaginário das celebrações do Halloween por representar o mundo das
trevas e ambiente o sombrio. Na realidade este mamífero, que dorme de cabeça
para baixo, nada tem de temível.

• ”A Lenda do Saci-Pereré”, oﬁcina de expressão plásBca

Com o objeRvo de resisRr às inﬂuências da cultura anglo-saxónica do Halloween,
foi insRtuído no Brasil, no dia 31 de outubro, o Dia Nacional do Saci. Este
pequeno “diabinho” de gorro vermelho e cachimbo é a mais famosa personagem
do folclore brasileiro. Nesta aRvidade aprender tudo sobre ele e ainda levar para
casa um brinquedo salRtante.

• ”Caçadores de Sacis”, oficina de expressão plástica

O complexo processo de caçar sacis é o que vamos tratar nesta atividade. Sabias
que quem conseguir “roubar” o seu gorro vermelho terá riquezas sem fim?
Prepara-te para levares o teu Saci-peréré para casa e aprender a domar aquele
”pestinha”.

• ”Dia de los Muertos”, oﬁcina de expressão plásFca

Nesta celebração de origem indígena, os mexicanos honram os seus familiares que já
parVram. Ela é festejada com comida, música e muitos doces. Segundo a crença
popular, nos dias 1 e 2 de novembro chamados de Días de Muertos, os mortos têm
permissão divina para visitar parentes e amigos. Por isso, as pessoas enfeitam suas
casas com ﬂores, fotograﬁas e ornamentos coloridos. Também se pintam e vestem
roupas com esqueletos. Nesta aVvidade vais conhecer todas as tradições desta alegre
celebração e vais poder mascarar-te a rigor!

• ”Entre Esqueletos e Catrinas”, oficina de expressão plástica

Continuando a nossa viagem pelo México, vamos conhecer as personagens que
fazem parte destas comemorações do Dia de los Muertos. Desde esqueletos que
usam cartola e bengala à elegante Catrina, a Dama da Morte e o seu cãoesqueleto que os ajuda a passar para Mictlán, a terra dos mortos.

• ”Doçura ou Travessura... à Portuguesa”, oﬁcina de expressão

plásFca
Em Portugal existe uma tradição semelhante à tão conhecida tradição
americana de ir de casa-em-casa pedir guloseimas ("trick-or-treat”) - O “Pão
por Deus”.
Em alguma aldeias, no Dia de Todos os Santos, de manhã bem cedinho, as
crianças saem à rua em pequenos grupos para pedir o "Pão por Deus".
Passeiam assim por toda a povoação e ao ﬁm da manhã voltam com os seus
sacos de pano cheios de romãs, maçãs, castanhas, nozes, doces e, às vezes, até
dinheiro.

• “Bolinhos e bolinhós e outras estórias”, encenação e dança

O NEFUP- Núcleo de Etnografia e Folclore da U.Porto, irá encerrar a festa e
apresentar um verdadeiro espetáculo de arrepiar. Velhinhas assustadoras, bruxas
endemoninhadas, criaturas fantasmagóricas, todas são convocadas pelas estórias
e cantigas interpretadas pelo NEFUP. No final, todos irão aprender e cantar
“Bolinhos e bolinhós” e pedir “Pão por Deus”. Quem não der, vai receber… outro
tipo de cantiga…

+info: cultura@reit.up.pt

