Venha viver o Natal em Tavira

Neste Natal, a cidade de Tavira ilumina-se de mil cores para encantar os seus
habitantes durante o mês de Dezembro e acolher calorosamente quantos nos visitam
e aqueles que regressam à sua terra para viver esta quadra com as suas famílias.
Integrados no programa “Música nas Igrejas”, diversos concertos vão alegrar esta
época do ano. No dia 12 Tiago Alexandre apresenta um concerto de Guitarra na Igreja
de São Sebastião, no dia 19 decorre o concerto de Guitarra clássica por Josué Nunes
na Ermida de Santana e no dia 26, no mesmo local, será a vez de Francisco
Nascimento e da sua Guitarra.
Mas a música também desce à Baixa de Tavira, no dia 17 decorre um recital pelos
alunos da Classe Coral e Instrumental da Academia de Música de Tavira, no Mercado
da Ribeira, às 21h30. No dia 19, “Ohh, Ohh, Ohh Funfarra is coming to town”, promete
animar as ruas da cidade, das 10 às 12 e das 15 às 17 horas.
Ainda no dia 19, pelas 21h30, Psalyte Chorus, Grupo Coral Tavira, e Coro de Câmara
de Beja, irão proporcionar um concerto recheado de músicas natalícias na Igreja do
Carmo, e no dia 20, pelas 16 horas, no mesmo local, a Banda Musical de Tavira
apresenta as suas melodias de Natal.
Bem perto da Baixa de Tavira e às portas do seu centro histórico, a Igreja da
Misericórdia será palco dos concertos “Natal” por Rui Baeta e Ruben Alves, no dia 21
às 17h30, “Coral Gospel – Faith Gospel Choir” no dia 22 às 17h30, “Sacrum
Presepium”, no dia 23 pelas 17h30, e na véspera de Natal, “Violino só… e bem
acompanhado!”, com início às 15h00.
Inseridas nesta programação natalícia, estão, ainda, as seguintes visitas guiadas:
Tavira Barroca, no dia 22, e Tavira Contemporânea, no dia 29, o ponto de encontro é
no Palácio da Galeria, pelas 16 horas, e as mesmas decorrem sob orientação de Rita
Manteigas, Historiadora da Arte.
Para além deste cartaz, a Associação Baixa de Tavira preparou um conjunto de
actividades que decorrerão na baixa da cidade, no sentido de promover e dinamizar o
comércio local. Concurso de montras, campanha de solidariedade, demonstrações de
dança, Pais Natais ciclistas, e muita animação de rua, são algumas das propostas
apresentadas pela associação, que decorrem de 8 a 24 de Dezembro.
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