Chegou o “Verão em Tavira”!
Abertura com a Orquestra de Jazz de Lagos
O “Verão em Tavira – 2009 ” decorre, entre Julho e Setembro, em vários locais
da cidade, com uma grande diversidade de eventos artísticos para todas as
idades.
A abrir a programação, no dia 30 de Junho, a “Orquestra de Jazz de Lagos”
dará um concerto, na Praça da República.
As vozes femininas da fadista Raquel Tavares (1 de Agosto) e da caboverdiana Mayra Andrade (12 de Agosto) estarão no palco da Fábrica
Balsense, para dois concertos que despertam muito interesse, com talento
revelado pelas duas intérpretes.
No Palácio da Galeria/ Museu Municipal de Tavira estarão patentes as
exposições: “Tavira Patrimónios do Mar”, exposição concebida pelo Museu
Municipal de Tavira, retrata a importante relação da cidade com o mar, no
passado e no presente, e “RAP – Um Robot Português em Nova Iorque” de
Leonel Moura, artista plástico conceptual, autor de vários livros sobre arte,
ciência e robótica e comissário para o Ano Europeu da Criatividade e
Inovação - 2009.
A programação do Palácio da Galeria conta, ainda, com as “Oficinas de
Verão”, actividades diversificadas para os mais jovens e para as famílias.
Também, na Biblioteca Municipal, encontrará muitos motivos de interesse,
como o Clube de Leitura de Verão e o espaço Bookcrossing.
O V “Cenas na Rua- Festival Internacional de Teatro e Artes na Rua de Tavira”
(1-11 Julho), a decorrer nos vários espaços históricos da cidade, traz até ao
Algarve espectáculos de grupos nacionais e internacionais (Espanha,
Argentina, Inglaterra, Austrália, …).
A programação da Praça da República, conta este ano com a participação
de importantes grupos de diferentes geografias musicais, como Radaid
(México), Amesterdam Klezmer Band (Holanda), Raspa de Tacho (Brasil),
Warsaw Village Band (Polónia), Proyecto entre Cuerdas, Lume e La Selva Sur
(Espanha), Los Cubanitos (Cuba) e os portugueses Farrafanfarra, Marenostrum,
As 3 Marias, entre outros.
“Aqui há ostra!” (de 22 a 26 Julho) volta este ano, um evento dedicado à
Ostra da Ria e outros Mariscos, uma boa oportunidade para conhecer a
excelente qualidade dos produtos da Ria Formosa.

Como é habitual, no Jardim do Coreto e Rua do Cais, decorrerão a XV Feira
do Livro (17 Julho a 2 Agosto), a Feira dos Ofícios (5 a 13 Agosto), a VII Feira de
Velharias e Antiguidades (15 a 23 Agosto), a Feira do Disco (25 a 30 Agosto) e
a I Feira de Stocks (5 e 6 de Setembro).
Os apreciadores de cinema podem ver e rever os filmes do ano, uma proposta
do Cine-clube de Tavira com a X Mostra de Cinema Europeu (17 a 26 Julho) e
a V Mostra de Cinema Não Europeu (7 a 16 Agosto), ambas nos claustros do
Convento do Carmo.
Para quem gosta de aproveitar os tempos livres para conhecer um pouco
mais de história e património da cidade, o Museu Municipal de Tavira organiza,
todos os Sábados, passeios pedestres orientados por uma historiadora de arte:
“Tavira medieval”, “Tavira dos Descobrimentos”, “Tavira Barroca”, “Tavira
Contemporânea” e “Ilustres visitantes em Tavira” (“Tavira recebe El-Rei
D.Sebastião” e “1927: como Raul Proença viu Tavira”). As oficinas “Patrimónios
da Terra” darão aos participantes a possibilidade de experimentar com
artesãos a transformação das diversas matérias-primas em artefactos utilitários.
E muito mais. Consulte a programação completa no jornal do “Verão em
Tavira -2009” ou no site www.cm-tavira.pt.
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