Comemoração dos 490 anos de elevação de Tavira a Cidade
Decorria o ano de 1520, quando, no dia 16 de Março, D. Manuel I elevou Tavira a
cidade. Para assinalar os 490 anos desta efeméride, a Câmara Municipal de Tavira
apresenta uma exposição de fotografia intitulada “Tavira, Ontem & Hoje”, a qual
poderá ser visitada no edifício dos Paços do Concelho de 16 a 31 de Março.
No primeiro quartel do século XIV, Tavira enquanto vila, já era considerada a maior
urbe do Algarve, suplantando a cidade de Silves, devido ao crescimento económico e
demográfico que apresentava.
A então Nobre e Leal villa de Tavilla foi elevada a cidade a 16 de Março de 1520 por
D. Manuel I, confirmada por carta régia de D. João III de 10 de Novembro de 1525
(trasladado no 1º Livro de Reforma dos Tomos da Câmara de 1733): (…) fazemos a
dita villa cidade e queremos e havemos por bem que daqui em diante se chame
cidade e como tal gouva de todallas honrras graças mercês previlegios Liberdades e
franquezas(…).
Segundo a carta régia de D. Manuel I, Tavira mereceu o novo estatuto graças ao
mayor crecimento e por ser considerada (…) huma das principaes Villas de nossos
Reynos e munto Povoada de fidalgos, Cavalleiros e outra gente de Mericimento e que
estão sempre aparelhados pêra nos servirem com armas homens cavallos Navios e
como por todas estas Rezoeis de Couza Justa que a dita villa façamos o
acreçentamento de honra (…).
Esta carta régia veio confirmar um estatuto que há muito se vivia em Tavira. A
demonstrá-lo existe documentação no Arquivo da Misericórdia de Tavira, datada de
Maio de 1513, onde Tavira já era designada como cidade!
Nesta terça-feira, o Presidente do Município de Tavira, Jorge Botelho, e a Delegada
Regional ao Ministério da Cultura, Dália Paulo, visitam a exposição que estará patente
ao público nas arcadas da Praça da República.
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