GRANDE FESTA DO OUTONO EM SERRALVES
27 de Setembro, das 10h00 às 19h00
No próximo dia 27 de Setembro, a partir das 10h00, Serralves organiza a Festa do
Outono, para celebrar a nova estação que agora começa. O acesso à Festa é gratuito
e estarão disponíveis um conjunto de actividades diversificadas e criativas, para
todas as idades, que reavivam antigas tradições e costumes do Outono. Os visitantes
vão poder construir espantalhos, lançar papagaios, participar na desfolhada, pintar
ao ar livre e muito mais.
A Festa do Outono terá música, teatro de marionetas, cinema, visitas guiadas e
oficinas em família. Haverá ainda uma Feira do Livro Infantil e uma Feira de
Produtos Biológicos, com venda de compotas, ervas aromáticas e azeites.
Vendedores de castanhas estarão espalhados pelo Parque com os seus assadores.
Os visitantes podem também trazer a sua merenda e fazer piqueniques.
Durante este dia de celebração do Outono, estão previstas uma série de Oficinas em
Família, a decorrer em contínuo entre as 10h00 e as 18h00. Uma, em especial,
promete despertar grande interesse entre os pais e os filhos: a construção do
Espantalho de Serralves! Outra oficina que ajudará a celebrar o Outono é a
Desfolhada e Respigada. Num alegre e saudável convívio, os participantes vão fazer a
desfolhada e separar as espigas, das barbas de milho e do folhelho e, já agora, saber
para que servem.
Dos projectos musicais, destaca-se a apresentação do Grupo de Danças e Cantares do
Minho do Orfeão Universitário do Porto. Os "Viras", as "Chulas", os "Malhões" são as
principais danças do Minho, onde os movimentos são sacudidos mas ligeiros e os
passos rápidos mas nunca apressados. Este projecto terá apresentações na Quinta
de Serralves entre as 14h e as 18h. Os Tocá Rufar também se juntam à Festa do
Outono em Serralves, trazendo uma actuação ambulante, com início às 14h00,
baseada na percussão tradicional portuguesa.
No Teatro de Marionetas, destaca-se o espectáculo Volta ao Mundo, Uma Viagem de
Circo-Navegação, de Raul Constante Pereira, da companhia Limite Zero. Este projecto
põe em cena personagens ligadas à Aventura, aos Descobrimentos, aos Piratas. E
um Barco com mastros. Os personagens vão fazer o mais difícil e arriscado numa
viagem: ir a toda a parte sem sair do sítio! Este espectáculo será apresentado duas
vezes, às 12h00 e às 16h30, na Clareira das Bétulas.
O cinema também marca presença na Festa do Outono. Destaca-se o filme História
de um Camelo que Chora, de Luigi Falorni e Byambasuren Davaa, que será projectado
no Auditório de Serralves às 15h00. Este filme conta a história de uma família de
nómadas em grande azáfama em torno do nascimento das crias dos camelos. Um
dos partos é muito difícil. Desse parto nasce um bebé camelo albino que a mãe

rejeita. Os nómadas enviam então dois rapazes pelo deserto fora, à procura de um
músico... Quando o músico chega, executa um ritual extraordinário e o som do seu
instrumento acaba por tocar o coração da mãe camelo...
As visitas guiadas, organizadas pelo Serviço Educativo da Fundação de Serralves,
incluem visitas ao Museu e Parque, e também a actividade À descoberta dos Habitats
da Quinta, onde os participantes, munidos de pequenas caixas, lupas e pinças, vão
descobrir o que vive no solo, nas árvores e na água do Parque de Serralves. Os
interessados deverão levantar senhas para participação nos locais que estarão
devidamente identificados.
Por tudo isto, a Festa do Outono em Serralves pretende ser uma grande celebração
da nova estação, dos seus produtos típicos e das suas tradições.

