“TAVIRA ILIMITADA” NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos acolhe, nos dias 28 de Julho, 03 e 21
de Agosto, iniciativas no âmbito do movimento cívico “Tavira Ilimitada contra o
racismo e a xenofobia”, as quais contarão com a presença de figuras de
renome do panorama nacional.
Este projecto, formulado pela Casa das Artes de Tavira, surge no seguimento
de um convite efectuado às associações e outras entidades socioculturais da
cidade no sentido de criarem acções alusivas ao tema.
Deste modo, no dia 28 de Julho, pelas 18h00, realiza-se uma palestra dedicada
à reflexão da problemática das migrações humanas, o racismo, a xenofobia e
outras discriminações limitadoras da liberdade do Homem. Prevê-se a
presença de Alexandre Quintanilha (físico português de renome internacional
e professor no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar), Richard Zimler
(jornalista, escritor e professor norte-americano naturalizado português), Mário
Carvalho (advogado, jornalista e escritor) e Ricardo Adolfo (escritor e
publicitário).
No dia 03 de Agosto, pelas 11h00, realiza-se a palestra “A História dos
marranos e a diáspora judaica a partir de Portugal”, por Peter Booker da
Algarve History Association.
“Racismo, xenofobia e outras discriminações” é o tema do painel presidido por
Jorge Sampaio (alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações),
cuja apresentação tem lugar, no dia 21 de Agosto, pelas 15h00.
Participam nesta sessão os conferencistas Rui Tavares (deputado europeu),
Paul Schmit (embaixador do Luxemburgo), Juan de Dios Ramirez Heredia
(presidente da la Union Romani em Espanha) e José Cutileiro (embaixador). A
iniciativa contará, igualmente, com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Tavira, Jorge Botelho.
No dia 16 de Setembro, pelas 19h00, Rita Bessa do Gabinete de Apoio à
Vítima- APAV Tavira e José Gregório Gonçalves da Associação Tavirense de
Apoio ao Imigrante (ATAI) irão explicar o trabalho que as organizações que
representam desenvolvem junto da comunidade de imigrantes, em Tavira, e
cuja eficácia depende, em grande parte, do voluntariado.
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