CELEBRAÇÕES DA SEMANA SANTA
As celebrações da festa Pascal, em Tavira, são marcadas pela realização de
diversos atos solenes.
Realiza-se, no dia 22 de março, pelas 21h00, a Via Sacra, promovida pela
Comunidade Cristã de Tavira, no Mato de Santo Espírito (freguesia de Santa
Maria). Também a Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria promove, no dia 25
de março, pelas 21h00, este ato com início no Largo de Santo Amaro, num
percurso composto por diversas estações.
Trata-se de uma oração que tem como objetivo meditar na paixão, morte e
ressurreição de Cristo. É o reviver, através de um caminho espiritual, dos últimos
momentos da vida de Jesus Cristo na terra.
A procissão do Triunfo realiza-se, no dia 24, no Domingo de Ramos, pelas
16h00, com saída da Igreja de Nossa Senhora do Carmo.
Esta procissão, organizada pela Irmandade de Nossa Senhora do Monte do
Carmo, é composta por nove andores de talha dourada, os quais descrevem a vida
de Cristo, desde o Monte das Oliveiras até à sua morte.
Existem registos que dão conta que esta manifestação religiosa já se organizava,
no ano de 1789, pela Ordem Carmelita da cidade de Tavira. Em Portugal, as
procissões no Domingo de Ramos eram da responsabilidade dos irmãos
carmelitas.
A procissão do Enterro do Senhor tem lugar, no dia 29, Sexta-feira Santa, pelas
21h30, a partir da Igreja da Misericórdia.
Este ato religioso foi estabelecido, em Portugal, nos séculos XV e XVI, passando a
integrar as celebrações tradicionais da Semana Santa.
Decorre, simultaneamente a estes momentos a cerimónia de instituição de
eucaristia, missa Lava-pés, no dia 28, pelas 21h00, na Igreja de Santiago.
Ainda no âmbito da Semana Santa estão previstos diversos concertos de Páscoa,
designadamente, pelo Helsingin Suomalaisen Klubin Kuoro (dia 22, pelas 18h00) e
pela Orquestra do Algarve (dia 31 março, 18h00).
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