25 DE ABRIL EM TAVIRA
- cultura, desporto e artesanato animam baixa da cidade
No âmbito das comemorações do 39º aniversário do 25 de Abril, a Câmara Municipal
de Tavira preparou um programa que alia as habituais cerimónias institucionais de
comemoração da efeméride com animação cultural e desportiva, num programa que
promete animar e dinamizar a baixa da cidade, de 25 a 28 de abril.
Os produtos tradicionais e o artesanato da Serra do Caldeirão, de Tavira e de outros
pontos do país voltam a estar em destaque. De quinta- feira a domingo, 30 stands e
cerca de 50 expositores marcam presença na Mostra da Primavera - doçaria e
artesanato de Tavira, aliando os saberes ancestrais com a inovação e o design.
Peças de artesanato em cestaria e empreita, malhas, rendas e bordados, ferro e latão,
miniaturas e brinquedos em madeira, cerâmica, olaria e azulejaria, trapologia e
tecelagem, trabalhos em couro, joalharia artesanal e bijuteria, velas decorativas, vitrais,
bambu e seda, trabalhos em xisto e pedra, poderão ser vistos e adquiridos nesta
mostra.
A todos estes produtos juntam-se as aguardentes, os licores e vinhos, a doçaria
regional e conventual, as compotas e geleias, os frutos secos, o pão e as costas, o mel
e seus derivados, os queijos e enchidos, os produtos de agricultura biológica, o azeite e
as azeitonas, assim como as ervas aromáticas e naturais, numa panóplia de sabores e
cheiros que refletem a nossa essência e autenticidade.
Num apelo aos diversos sentidos, aos sabores e cheiros juntam-se vários géneros de
sons, que vão do fado ao folclore, passando pela música tradicional e popular, bem
como outras manifestações culturais que terão lugar no decurso da mostra.
O programa contempla, ainda, um conjunto de atividades físicas/desportivas para todos
os gostos e idades. Aulas de zumba, aerostep, cycling, kempo, body combat, bem
como modalidades coletivas tais como andebol e basquetebol, convidarão ao exercício
ao ar livre, sendo, certamente, um incentivo para a adoção de hábitos de vida mais
ativos e saudáveis.

PROGRAMAÇÃO:
DIA 25, QUINTA-FEIRA
09h45: Hastear das bandeiras
10h00: Sessão Solene no Salão Nobre dos Paços do Concelho
Marcha - passeio, Praça da República
Andebol pelo Clube de Vela Tavira, Jardim das Palmeiras
Convívio de Jovens Tenistas Tavirenses, Campos de Ténis Municipais
10h30: Aerostep pelo Centro de Cultura Física de Tavira, Jardim do Coreto
11h15: Cycling pelo Centro de Cultura Física de Tavira, Jardim do Coreto
11h30: Abertura da Mostra da Primavera - doçaria e artesanato de Tavira (22h00
encerramento)
12h00: Rancho Folclórico de Santo Estêvão
15h00: Kempo pela Casa do Povo de Santo Estêvão, Praça da República
Zumba pelo SLife, Jardim do Coreto
Basquetebol pelo Clube de Basquetebol Tavira, Jardim das Palmeiras
15h45: Zumba atomic (para crianças) pelo SLife, Jardim do Coreto
16h00: Demonstração de desporto combate, Praça da República
17h00: Armação do Artista- performance de rua, poesia de abril, com voz de Vítor
Correia e guitarra de Francisco Nascimento
21h30: Concerto comemorativo do 25 de Abril com o grupo "Contracorrente”
DIA 26, SEXTA-FEIRA
18h00-24h00: Mostra da Primavera - doçaria e artesanato de Tavira
21h30: Noite de Fado com Sara Gonçalves e Teresa Viola
DIA 27, SÁBADO
10h00- 00h00: Mostra da Primavera - doçaria e artesanato de Tavira
10h30: Body Combat pelo Eden Fit, Praça da República
12h00: Demonstração de atividade física, Praça da República
18h00: Rancho Folclórico da Luz de Tavira
21h30: Concerto com Banda Hexágono
DIA 28, DOMINGO
10h00: Mostra de Produtos e Doçaria da Primavera de Tavira
10h30: Atividade desportiva pelo Bike Team de Tavira, Praça da República
18h00: Rancho Folclórico de Tavira
20h00: Encerramento da Mostra
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