“VERÃO EM TAVIRA” COM ANIMAÇÃO NA PRAÇA DA REPÚBLICA
No âmbito do “Verão em Tavira” estão agendados diversos espectáculos que
prometem continuar a animar as noites, na Praça da República, de 19 de Julho a 17
de Setembro, pelas 22h00.
Da programação consta o seguinte:
Dia 19 de Julho, Rancho Folclórico da Luz de Tavira
Procura divulgar as danças e cantares da região, onde a vida marítima e os trabalhos
do campo alimentavam o folclore das suas gentes.
Dia 20 de Julho, Luísa Sobral
Voz, guitarra, papel e caneta, a partir daí gera-se um universo musical para cada
música. “The cherry on my cake” é fruto de todas essas possibilidades. Músicas
carregadas de imagens. Vídeos imaginados para cada compasso da música.
Dia 21 de Julho, INK (banda local)
Dia 22 de Julho, Municipale Balcanica (Itália)
Espectáculo integrado na programação em rede com o Festival de Músicas do Mundo
de Sines.
Na sua música convergem a variedade de culturas e a tradição musical que se funde
no Mar Mediterrâneo. Sons da Europa de Leste, com um toque oriental, aos quais se
junta o jazz, numa mescla de estilos e influências que deixam espaço ao improviso e à
experimentação.
Dia 26 de Julho, Tuna da Luz de Tavira
Constituída, na sua maioria, por jovens unidos com o objectivo de aprender e divulgar
a música portuguesa. Apesar de não ser uma tuna académica, o seu estilo tem como
base as formações estudantis.
Dia 30 de Julho, 12 de Agosto e 17 de Setembro, Banda Musical de Tavira
É uma das mais antigas agremiações musicais do concelho, fundada em 1925.
Dedica-se há muitos anos à divulgação e ao ensino da música, participando em muitas
actividades sociais da cidade (comemorações, procissões).
Dia 02 de Agosto, Rancho Folclórico de Santo Estêvão
Este Rancho Folclórico, oriundo da freguesia de Santo Estêvão, foi criado em 1947 e
tem procurado preservar as tradições do folclore de matriz rural.
Dia 03 de Agosto, A Caruma
Poderiam ser histórias exclusivas de Alfama ou de Santos, de Marvila ou Bairro Alto.
Histórias exclusivas de amor engano, de paixão embuste ou taberna madrugada, mas
não só. O português vernáculo, escolhido a dedo entre o rico léxico da nossa língua é
aqui irónico, reactivo, mordaz, insinuante, provocador…

Dia 04 de Agosto, Banda Hexágono (banda local)
Dia 05 de Agosto, Ósmavati – Klezmer
Ósmavati nasceu, em Aveiro, através de um grupo de amigos. Com a alegria
contagiante da música Klezmer fazem-nos viver e sonhar em ambiente de carácter
festivo, onde a qualidade de execução se funde com sonoridades estonteantes e
imprevisíveis.
Dia 06 de Agosto, Orquestra 6 Latinos
Formada por oito músicos profissionais, a Orquestra 6 Latinos apresenta um reportório
de músicas dos anos 60/70 (Sixteen’s, clássicos ligeiros, latino americanas, entre
outras).
Dia 09 de Agosto, Rancho Folclórico de Tavira
O Rancho Folclórico de Tavira tem orientado a sua actividade pela prática folclórica e
recolha das tradições coreográficas do Sotavento Algarvio.
Dia 11 de Agosto, Miss Catherine Band (banda local)
Dia 13 de Agosto, Big Band Loureiros
A Big Band Loureiros (BBL) é um projecto da iniciativa da Sociedade Filarmónica
Palmelense “Loureiros”, formado em 2003. Com arranjos que variam entre a música
portuguesa, latina, funk, swing, jazz, e através de originais seus, a BBL resulta num
espectáculo original, dinâmico e apostado nas mais variadas linguagens e ambientes
musicais.
Dia 16 de Agosto, Grupo Cantares Antigos de Cachopo “Seara de Outono”
Grupo de música tradicional da freguesia de Cachopo. Tem como objectivo preservar
o valioso património etnográfico da região, a mais serrana das aldeias do concelho.
Dia 18 de Agosto, La Plante Mutante
Os La Plante Mutante foram criados em 1999. Então eram um grupo carnavalesco que
retratava, mordazmente, o panorama musical dos anos 80… Hoje, o caricato e a
comédia permanecem em cada concerto.
Dia 19 de Agosto, Eneida Marta (Guiné Bissau)
No seu terceiro disco, Lôpe Kai, editado em França, a partir do qual se inicia a sua
primeira grande tournée europeia – Tour Lôpe Kai 2006-07, Eneida e Juca exploram
uma grande variedade de estilos, do gumbé, à morna, à singa, a toques de flamenco,
de gospel ou até de jazz…
Dia 20 de Agosto, Uxu Kalhus
Nascidos em 2000, Uxu Kalhus cedo revelaram a sua vocação de grupo de fusão e
world music, mesclando as influências diversas para obter um resultado ímpar no
panorama nacional e internacional do movimento folk.
Dia 23 de Agosto, Danças de Salão
A Sociedade Recreativa Musical Luzense possui, desde 1988, um grupo de danças de
salão, o qual participa regularmente em competições e conquistou vários prémios.
Dia 25 de Agosto, Deambulando
Formados 2001, os Deambulando mantiveram firmes a paixão pela música
portuguesa, interpretando em todos os concertos os temas mais relevantes dos
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grandes autores nacionais, como José Afonso, Sérgio Godinho, Paulo de Carvalho,
Amália Rodrigues, Fausto, entre outros.
Dia 30 de Agosto, Os Campeiros
Grupo formado, em 1997, na freguesia da Conceição de Tavira. Tem como objectivo
principal a divulgação da música popular portuguesa.
Dia 31 de Agosto, Os Golpes
Criado em 2008, este grupo gravou para o próximo disco uma canção que já anda por
aí “Vá Lá Senhora” com a participação de Rui Pregal da Cunha.
Dia 01 de Setembro, Uns e Outros (banda local)
Dia 02 de Setembro, Afonso Dias
Músico, cantor, poeta e actor, a sua carreira tem integrado espectáculos com artistas
como José Afonso, Sérgio Godinho, entre outras.
De 02 a 04 de Setembro, Arraiais do Mundo
Esta iniciativa procura reproduzir os reportórios e saberes antigos, construir uma
cultura contemporânea com base nas sonoridades e valores de sociabilidade que
antigamente caracterizavam os bailes, nomeadamente, o convívio e as relações intergeracionais.
Dia 06 de Setembro, Apresentação dos finalistas do Concurso “Ah Fadista!”
Associação Almadrava
Dia 08 de Setembro, Godai
Projecto musical com influências de blues, rock e bossa-nova numa fusão de
sonoridades com fortes raízes portuguesas e mediterrânicas.
Dia 13 de Setembro, Rancho Folclórico de Santa Catarina
Procura manter vivas as raízes musicais e representar os usos e costumes do barrocal
algarvio.
Tavira, 15 de Julho de 2011
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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