14H30-17H30 - “Santinhos da casa III", oficina de expressão plástica
Tal como o presépio, as cascatas de S. João contam-nos pequenas histórias da cidade, do bairro ou da rua. São povoadas por
elementos que faziam parte da comunidade como lavadeiras, lavradores ou “vendedeiras” e outros mais relacionadas com a
própria festa: a procissão, a banda filarmónica e até os próprios santos. Nesta oficina vais poder criar (ou recriar) a tua
própria personagem da cascata sanjoanina.

14H30-17H30 – “Sardinha na brasa", oficina de expressão plástica
A sardinha assada faz parte da tradição de S. João? Na verdade a resposta é não! Trata-se de uma moda importada de
Lisboa. Antes comia-se o anho assado e as sardinhas vieram para o Porto na década de 1940, com a realização da primeira
Feira Popular, no Palácio de Cristal, tendo-se tornado um símbolo da gastronomia desta época festiva. Nesta oficina vais
poder pôr em prática os teus dotes de artista e transformar tua sardinha uma verdadeira “brasa”.

14H30-17H30 – “Azulejos de todas as cores", oficina de expressão plástica
A palavra azulejo tem origem no árabe azzelij, que significa pequena pedra polida e era usada para designar o mosaico típico
de países árabes. No entanto em Portugal relaciona-se o termo com a palavra azul, já que grande parte do azulejo produzido
no nosso país tinha esta cor e é usado desde há muito tempo na nossa arquitetura. Nesta oficina além de pintares o teu
próprio azulejo vais aprender um pouco mais sobre a sua história e utilização deste adorno na Cidade Invicta.

14H30-17H30 – “A Arte da Olaria", oficina de expressão plástica
Púcaros, cântaros, potes, assadeiras e alguidares são algumas das peças tradicionais de olaria que encontrámos nas festas
dos santos populares pelo país fora. Por trás destas peças, há uma tradição centenária da arte da Olaria, desde a
modelagem do barro até à sua decoração, que segue padrões e regras.
Nesta oficina vais aprender tudo sobre esta arte e decorar uma bonita peça de olaria ao teu gosto.

14H30-17H30 – Missão Cidade Invicta: um peddy-paper na zona histórica do Porto
Com partida do Edifício Histórico da Reitoria da Universidade do Porto, com objetivo de descobrir a área circundante e as
tradições de S. João, tu e a tua família vão poder decifrar enigmas, aceitar desafios e executar tarefas até à meta final com
muitas surpresas e diversão à mistura.

17H30-18H30 – “Arruada de S. João e Workshop de danças tradicionais”
O NEFUP, Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto, vai-se juntar à festa, no final da tarde, para ensinar os
pequenos dançarinos alguns passos de danças tradicionais portuguesas.

Info: cultura@reit.up.pt

