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Campeonato Ibérico 420 e Ranking Regional de Vela Ligeira
O Clube Náutico de Tavira organiza, de 08 a 12 de Março, o Campeonato Ibérico 420
(Vela). Já nos dias 26 e 27 terá lugar a segunda Prova do Ranking Regional de Vela
Ligeira.
Baja Carmim
Nos dias 19 e 20 de Março, Tavira volta a receber a Baja Carmim, numa organização
do Clube Automóvel de Portugal.
Quaresma e Semana Santa
As celebrações da festa Pascal, em Tavira, serão marcadas por um programa repleto
de iniciativas, envolvendo procissões e concertos musicais.
A Procissão dos Passos terá lugar, no dia 10 de Abril, pelas 16h00, com saída da
Igreja de São Francisco. Esta retrata a invocação a Jesus Cristo e o trajecto por ele
percorrido, desde a sua condenação à crucificação.
A Procissão do Triunfo decorrerá, no dia 17 de Abril, no Domingo de Ramos, pelas
16 horas, com saída da Igreja do Carmo.
Esta procissão, organizada pela Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo do
Monte, é composta por nove andores de talha dourada, os quais descrevem a vida de
Cristo, desde o Monte das Oliveiras até à sua morte.
A Procissão do Enterro do Senhor terá lugar, no dia 22 de Abril, Sexta-feira Santa,
pelas 21h30, a partir da Igreja da Misericórdia, sendo o seu percurso acompanhado
pelo agrupamento musical Concertus Antiqus.
No dia 18 de Abril terá lugar, pelas 21h00, a Via Sacra com saída da Igreja de Santo
António e chegada à Igreja do Carmo, e no dia 21 de Abril, pelas 21h30 a Cerimónia
de Instituição de Eucaristia, Missa do Lava-pés na Igreja de Santiago.
O concerto pascal pela Orquestra do Algarve está agendado para dia 23 de Abril,
pelas 21h30, na Igreja do Carmo.
BTT Terras da Conceição e Campeonato Portugal Vela
A Junta de Freguesia da Conceição organiza, no dia 10 de Abril, a prova BTT Terras
da Conceição. Também o Clube Náutico de Tavira tem previsto, de 19 a 23 de Abril, o
Campeonato Portugal Vela – Juniores.
Algarve Chefs Fórum
Tavira volta a ser palco, no dia 19 de Abril, da iniciativa Algarve Chefs Fórum, no Hotel
Vila Galé Albacora.
Este fórum de carácter regional surge com o intuito de fomentar a relação entre os
profissionais de cozinha e promover o uso e valorização dos produtos da região, em
busca de novas aplicações nos mesmos.
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Internacional Sports Meeting
A Ilha de Tavira recebe, de 20 a 23 de Abril, o Internacional Sports Meeting, uma
iniciativa no âmbito do projecto Abóbora.
Feira da Serra da Primavera
De 23 a 25 de Abril, realiza-se a 13ª edição da Feira da Serra da Primavera, na baixa
da cidade, numa organização conjunta da Câmara Municipal de Tavira e da
Associação IN LOCO.
Cerca de centena e meia de expositores apresenta uma mostra diversificada de
artesanato e produtos tradicionais da região da Serra do Caldeirão e de Tavira, assim
como de outros pontos do país que aliando a inovação à tradição se encontram num
espaço único de animação e sabores serranos.
Sérgio Godinho
No âmbito das celebrações do 25 de Abril, decorre, na Praça da República, no dia 24
de Abril, pelas 22h30, um concerto de Sérgio Godinho. Realizam-se, ainda, um pouco
por todo o concelho, as comemorações do Dia do Trabalhador, no dia 1 de Maio.
Joana Amendoeira
O Cine-Teatro António Pinheiro acolhe, no dia 07 de Maio, pelas 21h30, o concerto de
Joana Amendoeira com o seu último trabalho Sétimo Fado.
Joana Amendoeira é considerada uma das mais importantes fadistas da “Nova
Geração”. No seu cantar, o fado ganha novo fulgor e uma nova atitude, sem se desviar
da tradição.
Festival de Gastronomia do Mar
À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal de Tavira organiza, de 07 a
22 de Maio, a oitava edição do Festival de Gastronomia do Mar.
O polvo e o atum são já uma presença assídua na confecção dos pratos que integram
este evento, proporcionando aos restaurantes participantes a possibilidade de, uma
vez mais, aliarem a criatividade à arte de cozinhar.
“O Primeiro” - ACTA
Maio é também mês de teatro. Sobe ao palco pela Companhia de Teatro do Algarve
(ACTA), no dia 14 de Maio, pelas 21h30, no Cine-Teatro António Pinheiro, a peça “O
Primeiro”.
FORMAS
De 18 a 21 de Maio, a Associação Procur.Arte, juntamente com a Câmara Municipal
de Tavira, realiza mais uma edição da FORMAS- Feira de Artes Performativas.
Final Four Andebol Taça de Portugal
O Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho recebe, nos dias 28 e 29 de Maio, a Final
Four Andebol Taça de Portugal Tavira 2011, numa organização da Federação de
Andebol de Portugal.
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Este evento conta com a participação das seguintes equipas SL Benfica, FC Porto, FC
Os Belenenses e Madeira SAD.
Exposições
O Museu Municipal de Tavira – Palácio da Galeria acolhe, até dia 18 de Junho,
“Cidade e Mundos Rurais. Tavira e as Sociedades Agrárias”. Trata-se de uma
exposição sobre as transformações rurais do território, a evolução das sociedades
agrárias do barrocal, da serra e das suas relações com a cidade.
Está, igualmente, patente, até dia 02 de Abril, a exposição “Lapso de Tempo” de Luís
Ramos. Esta baseia-se na diferença de ocupação de um mesmo espaço em dois
momentos distintos, durante os últimos dois anos, em zonas balneares, ao longo da
costa portuguesa.
Tavira, 29 de Fevereiro de 2011
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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