Feiras temáticas
De 19 de julho a 10 de setembro, a baixa da cidade acolhe diferentes feiras: do Livro, dos Ofícios, de
Antiguidades e Velharias, de Stocks e, pela quinta vez, a Feira da Dieta Mediterrânica.
De 19 de julho a 03 de agosto, entre as 20h00 e as 00h30, a Feira do Livro é o ponto de encontro de
“pessoas, cultura(s) e palavras”, através da presença de diferentes livros trazidos por livreiros e
alfarrabistas.
De 05 a 15 de agosto, entre as 19h00 e a meia-noite, decorre a Feira dos Ofícios, numa organização da
Associação de Artes e Sabores de Tavira (ASTA), a qual conta com o apoio da Câmara Municipal. Este
acontecimento constitui uma oportunidade para apreciar o diversificado artesanato da região, assim
como os ofícios tradicionais e o trabalho “ao vivo” que fazem parte do património cultural do Algarve.
A Feira de Velharias e Antiguidades tem lugar, de 18 a 28 de agosto, entre as 20h00 e as 00h00, e
conta com a presença de antiquários de várias zonas do país. Esta mostra tem como objetivo
apresentar e comercializar peças para colecionadores ou simples interessados.
A Feira de Stocks de Tavira decorre de 31 de agosto a 03 de setembro, entre as 19h00 e as 23h30,
numa iniciativa da Associação da Baixa de Tavira com a participação de comerciantes locais. Os
visitantes terão, desta forma, a oportunidade de adquirir produtos resultantes de stocks das mais
diversas marcas, a preços acessíveis.
Integrada no Plano de Salvaguarda da Dieta Mediterrânica a Património Cultural Imaterial da
Humanidade da UNESCO, ocorre, de 07 a 10 de setembro, V Feira da Dieta Mediterrânica, a qual conta
com feira institucional, produtores agrícolas e artes, atividades gastronómicas, provas de produtos,
música mediterrânica, seminários, exposições, passeios, entre muitos outros motivos de interesse…
Trata-se de uma iniciativa conjunta entre a Câmara Municipal de Tavira, a CCDR Algarve, a Universidade
do Algarve, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, a Região de Turismo, a Escola de
Hotelaria e Turismo de Algarve e VRSA, a Associação IN LOCO e a Tavira Verde, EM.
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