Verão: Museu Municipal de Tavira promove programa de atividades e visitas
No âmbito da exposição “Artur Pastor e os Mundos do Sul” decorre, no dia 13 de julho, pelas 11h00,
no Museu Municipal de Tavira – Palácio da Galeria, a visita “Nos bastidores da exposição”, com a
presença do curador Luís Pavão.
O programa de atividades no Museu Municipal prevê, igualmente, outras visitas orientadas à presente
exposição, nomeadamente, com Artur Pastor, filho (24 de agosto, 11h30), os fotógrafos Fernando
Ricardo (07 de setembro, 11h00) e Luís Ramos (14 de setembro, 15h00).
Artur Pastor (1922-1999) iniciou, em 1943, o seu trabalho na fotografia, em Tavira, quando cumpria o
serviço militar, com as imagens do “copejo” do atum.
Nas décadas de 40, 50 e 60 produziu um corpo de imagens único, de grande qualidade, vasto e
completo, sobre a agricultura em Portugal. Fotografou também, entre 1942 e 1970, atividades
relacionadas com a pesca na costa algarvia, Nazaré, Sesimbra e Apúlia.
Publicou os livros “Nazaré” em 1958 e “Algarve” em 1965, ambos com imagens e textos seus. Foi
fotógrafo do Ministério da Agricultura e criador do Arquivo Fotográfico desta instituição, para o qual
trabalhou toda a vida.
Realizou diversas exposições e colaborou com inúmeras revistas e publicações nacionais e estrangeiras.
A exposição “Artur Pastor e os Mundos do Sul” poderá ser visitada, até dia 09 de novembro, de terçafeira a sábado, entre as 09h15 e as 16h30.
Para além destas visitas, estão agendadas outras para o público adulto e oficinas para famílias com
crianças com idades compreendidas entre os 06 e os 12 anos. Neste último caso, a participação nas
oficinas é gratuita e carece de inscrição prévia (edu.museus@cm-tavira.pt; 281 320 500, ext. 2304). As
ações decorrem com um número mínimo de seis participantes e um máximo de doze.
16 de julho, 10h00 | 14 de agosto, 10h00
“À Descoberta das profissões nas fotografias de Artur Pastor”
Explorando a exposição “Artur Pastor e Mundos do Sul” os participantes são desafiados a descobrir as
antigas profissões e a realizar um livro miniatura.
Orientação: Patrícia Gonçalves (Museu Municipal de Tavira)

31 de julho, 10h00 | 28 de agosto, 10h00
“O mundo mágico da imagem”
Não é magia, mas é mágico! Vamos ver o que nos rodeia através de um buraco minúsculo, tudo cabe
lá! Nesta atividade os participantes vão construir uma câmara escura e compreender a evolução da
máquina fotográfica.
Orientação: Patrícia Gonçalves (Museu Municipal de Tavira)
10 e 24 de julho, 10h30
07 e 21 de agosto, 10h30
“Artur Pastor. O mar, a terra e as pessoas”
Orientação: Luísa Ricardo (Museu Municipal de Tavira)
Público: Adulto
[Não carece de inscrição prévia]
Ainda no decorrer da VII Feira da Dieta Mediterrânica, entre 05 e 08 de setembro, haverá, igualmente,
visitas guiadas, cujo programa será divulgado oportunamente.
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