SEMANA DA JUVENTUDE VOLTA A ANIMAR TAVIRA

A Semana da Juventude de Tavira regressa de 19 a 25 de Setembro. Trata-se
de uma iniciativa anual, com sete anos de existência, que visa fomentar a
participação juvenil, valorizar, promover e divulgar o trabalho desenvolvido
pelos jovens e associações / instituições.
À semelhança do ano passado, haverá uma forte aposta na formação artística,
através da realização de diversas oficinas, nomeadamente, “Moda e
Fotografia”, “Djing”, “Técnicas e equipamentos de tratamento de som para
DJ’s”, “Movimento e Dança”, “Teatro”, “Malabarismo e Andas”. Estão previstas,
igualmente, aulas abertas na Academia de Música de Tavira.
Integradas na Semana deste ano estão outras acções promovidas pela
autarquia: Dia Europeu Sem Carros (22 de Setembro, Baixa da cidade), XII
Festa do Desporto Tavirense (23 de Setembro, Praça da República) e a Feira
da Juventude (23 a 25 de Setembro, Rua do Cais e Jardim do Coreto). Esta
última funciona como uma mostra de projectos desenvolvidos pelas várias
entidades com actividade na área juvenil e conta com animação de rua (ateliês,
pinturas faciais, malabarismo, insufláveis, parede de escalada, jogos, arruadas
de percussão…).
A programação engloba também diferentes iniciativas promovidas por
associações locais, designadamente, concertos de bandas locais (23 de
Setembro), música nas igrejas, Festa da Juventude com os DJ’s Fábio Palma,
Viriato Muata, Dhanny, Seven Souls e VJ Draft (24 de Setembro), passeio
pedestre em Cachopo, demonstrações desportivas, entre muitas outras
actividades.
Destaque ainda para as palestras desenvolvidas pela Associação de
Estudantes da Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia: “Violência no
Namoro” (19 de Setembro), “Incêndios Urbanos” (19 de Setembro), “Prevenção
Rodoviária” (22 de Setembro), “HIV / Sida – Prevenção de Comportamentos de
Risco” (20 de Setembro), “A Importância dos Provérbios e do Património
Imaterial” (22 de Setembro) e ainda a Festa Welcome Studants com DJ Di Paul
(24 de Setembro).
Para informações mais detalhadas deverá ser consultado o programa
específico do evento.
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