Tavira assinala Centenário da República Portuguesa
No âmbito das comemorações do Centenário da República Portuguesa, o
Município de Tavira preparou um programa de celebrações que inclui
exposições, visitas guiadas, oficinas de formação e conferências.
No dia 04 de Outubro, pelas 18 horas, terá lugar, na Biblioteca Municipal Álvaro
de Campos, a inauguração das exposições “Centenário da República. Livros e
Memórias” e “República. Letras e Cores. Ideias e Autores”, as quais estarão
patentes até dia 31 de Dezembro.
Segue-se, pelas 19 horas, no Museu Municipal de Tavira / Palácio da Galeria, a
inauguração da exposição “A 1ª República em Tavira- Transformações e
Continuidades”.
Esta percorre os últimos anos da Monarquia, os dias da implantação da
República e as principais mudanças operadas em Tavira, nas duas décadas
seguintes. Destaca, ainda, as várias personalidades tavirenses (Zacarias
Guerreiro, António Padinha, Tomás Cabreira,…) que se envolveram no
movimento republicano até ao derrube da 1ª República e à ascensão do
“Estado Novo”, bem como a tomada da Câmara Municipal de Tavira pelos
republicanos, em 1927.
Está agendada, para os dias 05 de Outubro, 20 de Novembro e 11 de
Dezembro, pelas 16 horas, no Museu Municipal de Tavira / Palácio da Galeria,
a visita guiada a esta exposição, sob a orientação da historiadora de arte, Rita
Manteigas.
No dia 05 de Outubro, Dia da Implantação da República, a autarquia tavirense
tem previsto o hastear das bandeiras, nos Paços do Concelho, pelas 10h30,
seguindo-se a execução do Hino de Portugal em uníssono nacional, pela
Banda Musical de Tavira.
No seguimento das comemorações decorre, de 27 de Outubro a 27 de
Novembro, na Casa André Pilarte, a exposição “A República em Tavira: O
Olhar das Escolas”.
O Museu Municipal de Tavira realiza a oficina “Republicanos de Palmo e Meio”,
sob a orientação da artista plástica, Patrícia Gonçalves. Esta ocorrerá mediante
marcação prévia.
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Os 100 Anos da República em Tavira contemplam um ciclo de conferências, na
Biblioteca Municipal Álvaro de Campos.
Este conjunto de acções inicia-se com a “Saúde e Fraternidade: Um Novo
Regime, Uma Nova Mentalidade, Uma Nova Cidade?”. Marco Lopes
(historiador), Óscar Pinto (arquivista), Rita Manteigas (historiadora de arte) e
Pedro Bandarra (técnico de património cultural) são os responsáveis por esta
apresentação, a qual decorrerá, no dia 08 de Outubro, pelas 10h30, na
Biblioteca Municipal, e no dia 13, pelas 10h15 e 21 horas, no auditório da
Escola Secundária Dr. Jorge Correia.
No dia 21 de Outubro, pelas 21 horas, a Biblioteca Municipal Álvaro de Campos
acolhe a conferência “O Movimento Republicano e a Implantação da
República”, pela Comissária Nacional das Comemorações do Centenário da
República, Maria Fernanda Rollo.
Marco Lopes e Óscar Pinto apresentam “António Padinha e Tomás Cabreira:
Obreiros do Republicanismo”, no dia 04 de Novembro, pelas 21 horas.
Também o historiador local, Capitão Arnaldo Casimiro Anica fará uma
explanação acerca de “Tavira Militar na 1º República”, no dia 18 de Novembro,
pelas 21 horas.
“Silvestre Falcão- Um Percurso Político Republicano”, por Luís Guerreiro
(Chefe de Divisão de Cultura e História Local da Câmara Municipal de Loulé)
encerra o ciclo de conferências na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, no
dia 02 de Dezembro, pelas 21 horas.

Tavira, 29 de Setembro de 2010
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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