SEMANA COM PROGRAMAÇÃO DE QUALIDADE NO “VERÃO EM TAVIRA”
De 29 de julho a 04 de agosto, a programação do Verão em Tavira encontra-se
recheada de propostas para todos os públicos, designadamente, o Fado no Coreto com
Filipa Sousa, a Gala Lírica- Ópera com o tenor Carlos Guilherme, a Mostra de Cinema
Não Europeu, o Festival de Humor Solrir e a Feira do Livro.
No dia 31 de julho, pelas 22h00, no âmbito do Fado do Coreto, destaque para a
participação de Filipa Sousa, vencedora do Festival da RTP da Canção e
representante de Portugal na Eurovisão 2012 com a canção “Vida Minha”.
Já, no dia 02 de agosto, pelas 22 horas, na Praça da República, pela primeira vez, em
Tavira, a Gala Lírica- Ópera com a presença de grandes nomes do canto lírico, de
onde se distingue o tenor Carlos Guilherme. Quatro cantores (soprano, mezzosoprano, tenor e baixo) serão acompanhados por um quarteto de cordas e piano e
interpretarão obras de Mozart, Bach, Verdi, entre outros…
Os apreciadores da Sétima Arte voltam a ter à sua disposição, de 02 a 12 de agosto,
pelas 21h30, nos Claustros do Convento do Carmo, a 8ª Mostra de Cinema NãoEuropeu de Tavira. Uma iniciativa que visa promover, num ambiente descontraído, a
produção cinematográfica oriunda, sobretudo, do continente americano.
Numa organização da Press Happiness, com o apoio do Município de Tavira e a
Associação para o Desenvolvimento Integrado da Baixa de Tavira, realiza-se, nos dias
03 e 04 de agosto, pelas 21h45, no Parque do Palácio da Galeria, o Festival de
Humor Solrir. O primeiro concebido, especialmente, para os mais pequenos e para
todos os que são jovens e que conta com os humoristas Nilton, João Seabra, Serafim e
Miguel 7 Estacas.
Até dia 04 de agosto mantém-se mais uma edição da Feira do Livro, na Rua do Cais,
entre as 20h00 e as 00h30.
Verão em Tavira 2013 – Programas para todos!
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