FEIRA DE CAÇA, PESCA E DO MUNDO RURAL EM TAVIRA
Colóquios, corrida de touros, concursos, passeios e momentos musicais
marcam presença no primeiro grande evento a realizar no Parque de
Feiras e Exposições.
O Parque de Feiras e Exposições de Tavira acolhe, pela primeira vez, entre os
dias 08 e 10 de Julho, a 16ª Feira de Caça, Pesca e do Mundo Rural, numa
organização da Federação de Caçadores do Algarve que conta com o apoio da
Câmara Municipal de Tavira e do Turismo de Portugal.
A mostra conta com a presença de 150 pavilhões. Caça, pesca, artesanato,
produtos da terra, máquinas agrícolas, gastronomia, fauna viva (javali, veado,
perdiz, coelho, lebre, …), assim como aves autóctones e exóticas estarão
expostas no certame.
No dia 08 de Julho, entre as 18h00 e as 24h00, o programa integra a abertura
do certame, a actuação do Rancho Folclórico de Tavira (21h00), a Grande
Corrida de Toiros com os cavaleiros João Moura, Tito Semedo e Filipe
Gonçalves (22h00), a actuação de Aurora Gonçalves, vencedora dos três
Festivais Amadores de Fado do Algarve (22h00), assim como o espectáculo de
Tony das Favelas (23h00).
Para o dia 09 de Julho, entre as 10h00 e as 24h00, está previsto um programa
repleto de actividades. A iniciar a Prova de Competência de Tiro aos Pratos, no
Campo de Tiro de Santa Catarina da Fonte do Bispo e o colóquio “Mel da Serra
Algarvia, Problemáticas e Alternativas”. Decorre, ainda, em simultâneo, o
Concurso Nacional de Ovinos da Raça Churra Algarvia. Segue-se a exposição
de Cães e Matilhas (11h30).
No período da tarde, abre o Salão de Exposições (14h30) e realiza-se mais um
colóquio subordinado ao tema “A Produção e comercialização do azeite e da
azeitona de mesa: possibilidades e perspectivas” (15h00). Paralelamente, tem
lugar o 3º Troféu ASPDA 2011 – Show de Pitbikes e clássicas (15h00).
Estão ainda agendadas para este dia diversas demonstrações,
nomeadamente, de Pesca a Corrico (17h00), da Secção Cinotécnica da
Guarda Nacional Republicana (18h30) e de Cães de Parar (19h30).
Fazem parte do programa passeios de charrete (17h30), abertos a todos os
visitantes, bem como um passeio equestre (18h00) num circuito entre o Parque
de Feiras e Exposições e o centro da cidade, uma iniciativa que conta com o
apoio da Equitavira.

Integram, ainda, o calendário deste dia a Taça Regional de Derby de Atrelagem
(20h00), cujos resultados contam para o Campeonato Nacional e Taça de
Portugal, a actuação do Rancho Típico Sambrasense (21h00), uma passagem
de modelos com as candidatas a Miss Algarve Mais (21h30) e um tributo à
banda de rock Queen (22h30).
No último dia da mostra, 10 de Julho, as actividades decorrem entre as 06h00
e as 21h00, prevendo-se a visita de um membro do Governo, pelas 16h00.
O Concurso de Pesca de Alto Mar em Albufeira (06h00) e Prova de Santo
Huberto na Zona de Caça Associativa do Alvisquer (07h00) marcam o início
das iniciativas.
Está previsto o colóquio “A problemática da gestão da caça em Portugal”
(09h30), numa organização da Confederação Nacional dos Caçadores
Portugueses, a final da Taça Regional de Derby de Atrelagem (10h30), bem
como a abertura da exposição de Cães e Matilhas e do stands (11h00).
Também nesta data estão voltam as demonstrações, designadamente, de
Pesca a Corrico (11h30 e 17h30), da Secção Cinotécnica da Guarda Nacional
Republicana (18h30) e de Cães de Parar (19h00).
Realizam-se, igualmente, os concursos de Matilhas – 2º Troféu Duarte Rosa
(15h00), de Cães (15h30), de Cães do Barrocal Algarvio (17h00), assim como
a entrega de prémios do 9º Concurso Gastronómico das Tasquinhas (21h00).
Integram, ainda, a programação a Prova de Saltos com Obstáculos (16h00) e a
actuação do Rancho Etnográfico da Freguesia de Martilongo (17h00).
Tavira, 29 de Junho de 2011
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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