CARNAVAL ANIMA BAIXA TAVIRENSE
A baixa de Tavira enche-se de cor, música e muita alegria para festejar o Carnaval.
Desfile infantil, corso carnavalesco, concertos, bailes e concursos de máscaras por
todo o concelho são um convite à diversão.
A animação inicia-se, no dia 04 de Março, pelas 10 horas, na Praça da República, e
vai contar este ano com uma novidade: um concurso subordinado ao tema
“Biodiversidade e Florestas”.
Mais de 800 alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico irão dar vida a este
tema, através das fantasias elaboradas nos estabelecimentos de ensino. Para além da
animação própria desta época do ano, pretende-se com este concurso chamar a
atenção para a importância das florestas e a sua riqueza a nível de biodiversidade,
podendo ser explorados sub-temas como as espécies em vias de extinção ou o
impacto da acção humana nas florestas.
O júri, composto por elementos da Câmara Municipal de Tavira, das Escolas e da
Direcção Regional de Educação, terá a responsabilidade de atribuir prémios às turmas
que demonstrem maior originalidade, criatividade e rigor na alusão ao tema. Os
vencedores habilitam-se a ganhar uma viagem à Isla Mágica, uma visita à Quinta do
Peral ou cheques – livro.
Com esta iniciativa o Município de Tavira associa-se ao Ano Internacional das
Florestas – 2011 com o objectivo de sensibilizar a população para a importância das
florestas na sustentabilidade do planeta e na conservação ambiental.
Ainda neste dia, pelas 22h30, a banda “La Plante Mutante” inicia os festejos
carnavalescos, na sede da Casa do Povo de Santo Estêvão, assinalando, igualmente,
o 68º aniversário desta instituição.
Nos dias 06 e 08, a partir das 15h00, dez carros alegóricos e catorze grupos, num total
de cerca de 300 foliões saem à rua e animam a Rua do Cais e a Rua José Pires
Padinha.
Mas o divertimento não se fica por aqui. Os bailes marcarão presença um pouco por
todo o concelho:
Cidade de Tavira
Dia 05, pelas 15h00, Sede do Grupo Coral Tavira (Horta do Carmo)
Org.: Grupo Coral Tavira
Dias 05 e 07, pelas 22h00, Parque de Feiras e Exposições de Tavira (Vale Formoso)
Org.: Sociedade da Banda de Tavira
Conceição
Dia 05 e 07, pelas 21h00, Casa do Povo da Conceição
Org.: Casa do Povo da Conceição de Tavira
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Dia 08, pelas 21h00, Sede da Associação Renascer do Campo (Faz – Fato)
Org.: Sede da Associação Renascer do Campo
Dia 19, pelas 21h00, Sede da Casa do Povo da Conceição
Org.: Casa do Povo da Conceição
Santa Luzia
Dia 05, pelas 22h00, Salão da Junta de Freguesia de Santa Luzia
Org.: Associação Almadrava
Dia 07, pelas 22h00, Salão Multiusos da Junta de Freguesia de Santa Luzia
Org.: Clube Recreio e Desporto Santaluziense
Ainda no âmbito desta época festiva, terão lugar outras iniciativas, nomeadamente:
Cidade de Tavira
Dias 05 e 08, “O Carnaval em Provérbios”, 16h00 – 18h00
Jardim do Coreto, Mercado da Ribeira e Praça da República
Org.: Associação Internacional de Paremiologia
Conceição
Dia 04, “Carnaval das Escolas”, a partir das 10h00, Junta de Freguesia da Conceição
Org.: Junta de Freguesia da Conceição
Dia 09, pelas 16h00, Enterro do Entrudo e Baile com Sérgio e César, Faz- Fato
Org.: Sede da Associação Renascer do Campo
Santa Luzia
Dia 08, “Concurso Infantil de Trajes Carnavalescos”, pelas 15h00, Salão Multiusos da
Junta de Freguesia de Santa Luzia
Org.: Junta de Freguesia de Santa Luzia

Tavira, 26 de Fevereiro de 2011
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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