DESCUBRA O “VERÃO EM TAVIRA 2012” NO NOVO SÍTIO DO MUNICÍPIO
O novo sítio institucional do Município de Tavira na internet e o programa “Verão em
Tavira 2012” (VT) foram apresentados, hoje, dia 02 de julho, na Biblioteca Municipal
Álvaro de Campos.
Tavira.pt
Uma nova imagem, uma navegação mais acessível, novos conteúdos e mais serviços
disponíveis é aquilo que os utilizadores poderão encontrar no renovado portal da
Câmara Municipal de Tavira, já disponível em cm-tavira.pt.
A autarquia convida a conhecer o novo sítio, onde é possível navegar pela atividade
municipal, nas diferentes áreas de intervenção, descobrir o concelho e toda a sua
riqueza natural e cultural, realizar serviços online no balcão virtual e ficar a par das
notícias que marcam a atualidade do concelho e da ação municipal.
Destacam-se como pontos fortes a imagem mais moderna e dinâmica, novos
conteúdos informativos e uma melhor organização estrutural, resultando numa
navegação mais fácil e convidativa.
A pensar nos cidadãos e nas empresas, o menu balcão virtual foi, igualmente, alvo de
restruturação, congregando, agora, mais informação e a possibilidade de realização de
serviços online, através do munícipe online.
Este novo portal foi integralmente produzido por técnicos da autarquia, pelo que o
mesmo não acarretou custos acrescidos.
Clique, navegue e tenha acesso a tudo o que temos para lhe oferecer,
designadamente, a programação do “Verão em Tavira 2012”.
Verão em Tavira 2012
Trata-se de um programa promovido, desde 2002, pela Câmara Municipal de Tavira
em parceria com instituições locais, dirigido a todos os cidadãos, naturais, residentes e
visitantes, com o objetivo de qualificar a oferta no âmbito do turismo cultural e valorizar
a identidade da cidade e região.
Este ano, face à atual conjuntura económico-financeira, a edilidade estabeleceu uma
parceria com a Associação para o Desenvolvimento Integrado da Baixa de Tavira para
assegurar a organização conjunta de mais uma edição do “Verão em Tavira”.
Este pela diversidade da oferta e participação local tem evoluído e atraído de forma
crescente centenas de milhares de pessoas, públicos heterogéneos com interesses
diferentes, mas que nele encontram sempre antigos e novos motivos de interesse.
Neste sentido, foi intenção do executivo camarário manter o projeto, o qual foi
“adaptado à atual realidade”, criando para o efeito “uma programação mais

económica, mas sem perder qualidade”, conforme sublinhou o Presidente da Câmara
Municipal, Jorge Botelho.
A abertura do VT ocorre, no dia 08 de julho, pelas 22h00, na Praça da República, com
o concerto da Banda Musical de Tavira. Segue-se, entre 09 e 16 de julho, pela mesma
hora, a oitava edição do “Cenas na Rua” – Festival Internacional de Teatro e Artes
de Rua. A Armação do Artista, os Elegants, o Ao Luar Teatro, a Associação Rock da
Baixamar, o Teatro ao Largo, o Grupo de Teatro A Gorda e o Al MaSRAH Teatro
prometem encher, com os seus espetáculos, a Praça e os largos da cidade.
Estão, igualmente, previstos uma série de concertos, de onde se destacam Camané
(04 de agosto) e Jorge Palma (11 de agosto), ambos, pelas 22h00, no Quartel da
Atalaia.
Mantém-se neste verão, como ao longo de todo o ano, o programa “Música nas
Igrejas” (todos os sábados, pelas 19h00), com direção artística da Academia de
Música de Tavira.
Estão também agendados outros concertos, nomeadamente, “Viagens melódicas”
pelo Ensemble Orchestral de Belgique, no dia 20 de julho, pelas 21h30, na Igreja da
Misericórdia; o concerto conjunto da Orquestra do Algarve e Orquestra Sinfónica
do Exército, no dia 25 de julho, pelas 21h30, no Quartel da Atalaia, assim como o
encerramento do ano coral pelo Grupo Coral Tavira, no dia 29 de julho, pelas 21h30,
na Igreja da Misericórdia.
Na Praça da República apresentam-se, de 17 de julho a 04 de setembro, pelas
22h00, diversos espetáculos de dança, folclore, música popular e orquestras
sinfónicas, e música de Glenn Siddle (20 de julho), Eléctricos (28 de julho), Frankie
Chavez (03 de agosto) e Né Ladeiras (01 de setembro).
Marcarão presença, de 20 de julho a 02 de setembro, no Jardim das Palmeiras, as já
habituais Feiras do Livro (20 de julho a 05 de agosto), de Ofícios (08 a 16 de
agosto), Velharias e Antiguidades (18 a 28 de agosto) e Stocks de Tavira (30 de
agosto a 02 de setembro).
A componente educativa para os mais novos está, igualmente, pensada. A Biblioteca
Municipal Álvaro de Campos acolhe diversas oficinas, designadamente, Provérbios e
mais provérbios (01 e 25 de julho), Brigada animal (18 de julho), Flores e folhas em
arte (01 de agosto), Pinturas faciais (08 de agosto) e Histórias e memórias: encontro
intergeracional (22 de agosto).
O Museu Municipal organiza, de julho a setembro, as oficinas de verão: Lenda de
Tavira (04, 11 e 19 de julho | 28 a 30 de agosto), No museu com arte contemporânea
(12 de julho, 09 de agosto e 12 de setembro), O meu mundo – o teu mundo (13 de
julho, 10 de agosto, 13 de setembro), Camera obscura (20 de julho, 03 de agosto e 06
de setembro) e 3 passeios desenhados (31 de julho, 01 e 02 de agosto).
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Ainda no Museu Municipal – Palácio da Galeria é possível visitar, até dia 01 de
setembro, as exposições “Coleção de arte contemporânea da Portugal Telecom” e
“Fotografar: A família Andrade, olhares sobre Tavira”.
No Núcleo Islâmico do Museu Municipal encontra-se a exposição permanente “Tavira
Islâmica” e, com o apoio do Campo Arqueológico de Mértola, até 29 de setembro,
“Os signos do quotidiano. Gestos, marcas e símbolos no al-ândalus”.
A programação deste ano inclui Fados no Coreto, de 19 de julho a 06 de setembro,
pelas 22h00. Sara Gonçalves (19 de julho), Ecos de Coimbra (26 de julho), Pedro
Viola (02 de agosto), Raquel Peters (09 de agosto), Teresa Viola (16 de agosto),
Emanuela Furtado (23 de agosto), Márcio Gonçalves (30 de agosto) e Aurora Jani
Gonçalves (06 de setembro) são os intérpretes deste ciclo.
Diversos festivais de folclore e de música popular estão agendados de 06 de julho a
16 de setembro, assim como o Festival da Ostra, de 01 a 07 de agosto, entre as
18h00 a 01h00, junto ao Mercado Municipal, numa organização da Água Salgada “A
casa do marisco”.
Outras iniciativas culturais, desportivas e as festas nas freguesias do concelho
complementam a programação do Verão em Tavira.
Mais informações disponíveis em www.cm-tavira.pt e nas redes sociais redes sociais
onde
o
Município
marca
presença
(www.facebook.com/CMTavira,
www.twitter.com/Tavira1520,
http://cmtavira.hi5.com,
www.youtube.com/usermunicipiotavira ou www.isssu.com/municipiotavira).

Tavira, 02 de julho de 2012
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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