“MAR, MARÉS E MARINHEIROS” NO CARNAVAL INFANTIL
A Câmara Municipal de Tavira, em colaboração com os estabelecimentos escolares do
concelho, organiza, no dia 08 de fevereiro, a partir das 10h00, na Praça da República e
Jardim do Coreto, o desfile de Carnaval Infantil.
Cerca de 493 crianças oriundas do Centro Infantil “A Semente”, Centro Intergeracional
da Pegada, Centro Social Nossa Senhora das Dores, Colégio Santiago Internacional,
Infantário “O Pimpão”, Jardim-escola João de Deus e EB1 Tavira N.º 1 prometem
animar a baixa da cidade.
Num desafio à alegria e imaginação, alunos, professores e pessoal não docente
apresentam à população as suas fantasias, elaboradas no próprio estabelecimento de
ensino, e que este ano tem como tema “Mar, Marés e Marinheiros”.
O desfile é acompanhado de um concurso, sendo o júri composto pela Vereadora de
Administração e Finanças e por elementos das áreas da educação, ambiente e artes
plásticas.
Tendo como critérios de avaliação a criatividade, a valorização do património local e a
coreografia, os primeiros classificados ganham uma visita à Quinta do Peral, no
concelho de São Brás de Alportel.
Para além deste desfile, estão agendadas outras iniciativas, nomeadamente:
- Carnaval das escolas
08 de fevereiro, a partir das 10h00
Junta de Freguesia da Conceição
Org.: Junta de Freguesia da Conceição
Concurso infantil de trajes carnavalescos
09 de fevereiro, 15h00
Salão multiusos da Junta de Freguesia de Santa Luzia
Org.: Junta de Freguesia de Santa Luzia
“Entrudo tradição na serra” – “Vamos florestar Cachopo”
10 de fevereiro, a partir das 09h30
Cachopo
Org.: Grupo de Cantares de Cachopo
Baile de Carnaval com “Ivete Mangalho e Rolinhas”
11 de fevereiro, a partir das 22h00
Casa do Povo de Santo Estêvão
Org.: Casa do Povo de Santo Estêvão

Baile de Carnaval com Ângelo Correia
12 de fevereiro, 21h00
Sede da Associação Renascer do Campo (Faz-Fato)
Org.: Associação Renascer do Campo – Renascer do Campo
Enterro do Entrudo | Baile com Silvino Campos
13 de fevereiro, 16h00
Sede da Associação Renascer do Campo (Faz- Fato)
Org.: Associação Recreativa e Cultural – Renascer do Campo
Tavira, 04 de fevereiro de 2013
A Divisão de Planeamento, Turismo, Relações Públicas e Fiscalização
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