VERÃO EM TAVIRA 2011
COM MUITAS NOVIDADES
O “Verão em Tavira” é um programa promovido desde 2002 pela Câmara Municipal de
Tavira em parceria com instituições locais, dirigido a todos os cidadãos, naturais,
residentes e visitantes, com objectivos de qualificar a oferta no âmbito do turismo
cultural e valorizar a identidade da cidade e da região.
O Verão em Tavira, pela diversidade da oferta e participação local, vem evoluindo e
atraindo de forma crescente centenas de milhares de pessoas, públicos heterogéneos
com interesses diferentes, mas que nele encontram sempre antigos e novos motivos
de interesse.
Não é uma agenda cultural ou um somatório de actividades, mas uma oferta
estruturada de animação e enriquecimento cultural e artístico abrangente, com
objectivos de divulgação da actualidade da cultura e artes portuguesas, internacionais
com especial atenção para os valiosos patrimónios da região algarvia, em particular de
Tavira.
Informações detalhadas estarão disponíveis em permanên a erão
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acompanhará também a evolução da tecnologia e os processos fotográficos ao longo
do século XX.
Já na 7.ª edição, o “Cenas na Rua” – Festival Internacional de Teatro e Artes de
Rua encherá as praças e largos da cidade, de 1 a 18 de Julho. Doze grupos, estreias
e também alguns regressos. Os Pipo Total e Les Colporteurs (França), Bash Street
Theatre (Inglaterra) os Alkimia 130 e Clown Cabaret (Espanha) acompanham os
portugueses Circolando, Teatro ao Largo, Teatro da Serra de Montemuro, ao Luar
Teatro, Armação do Artista e Al-Masrah Teatro. A estas companhias de teatro juntarse-ão a dança contemporânea do “Quorum Ballet” e um concerto–instalação do pintor
Fernando Pinheiro e do músico Zé Eduardo.
Previstos, ainda, uma série de excelentes concertos em Agosto. Tereza Salgueiro
(dia 5) a solo, a inesquecível voz dos míticos Madredeus, o “eterno” Carlos do Carmo
(dia 11) com a Big Band de Claus Kymark, que cantará Frank Sinatra, o incontornável
e sempre inovador Rui Veloso (dia 17) e a fadista da nova geração Carminho (dia
26).
No terraço do Museu Municipal de Tavira/ Palácio da Galeria, em Julho, decorre a 2.ª
edição do “Jazz no Palácio”, cujo programa contempla a cantora Maria João com
“Ogre” (dia 27), João Firmino Quinteto (dia 28), o “Guitolão” (dia 29), o novo
cordofone português e “Lume Big Band” (dia 30) concerto com um colectivo de 15
músicos de diversas áreas musicais.
Pela Praça da República apresentar-se-ão nestes três meses de Verão muitas
certezas e também revelações, músicos e projectos de Tavira e do Algarve, nacionais
e internacionais, espectáculos de dança e folclore, bailes com orquestra, entre outros.
A componente educativa para os mais novos será, como sempre, bastante activa. A
Biblioteca Municipal Álvaro de Campos estará aberta para as mais diversas iniciativas,
como o Baú das Letras, jogos de literatura oral, sessões e conferências. O Museu
Municipal organizará, no Verão, cursos de pintura e técnica mista, de auto-retrato e
“Camera Obscura” e sessões orientadas para os mais novos.
O Cineclube de Tavira apresentará, nos claustros do Convento do Carmo, a Mostra
de Cinema Europeu (15 a 25 de Julho) e a Mostra de Cinema Não - Europeu (5 a
15 de Agosto), com uma programação atenta e interessada.
Marcarão presença em Julho e Agosto, as já habituais Feiras do Livro, de
Antiguidades, dos Ofícios e do Disco, também uma feira de stocks.
A Casa das Artes de Tavira apresenta um programa com conferências e exposições
de artistas de Tavira e do Luxemburgo, também uma exposição de gravura, e uma
instalação de Dora Iva Rita no Alto de Sant´Ana. Sob a sua coordenação, destacamos
a realização do projecto “Tavira Ilimitada – contra o racismo e a xenofobia”, que
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culminará com uma conferência internacional durante o mês de Agosto, onde já está
confirmada da presença do ex-Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, na
qualidade de Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações.
A Academia de Música abre em Setembro um ciclo sobre “Intérpretes Portugueses”.
No âmbito da Gastronomia, estão agendados o Festival da Ostra e Outros Mariscos
(15 a 17 de Julho) e o Festival do Polvo, em Santa Luzia (28 a 31 de Julho).
Tavira será ainda, este ano, a Capital da Vela, com a organização pelo Clube Náutico
de Tavira do Campeonato da Europa de Optimist (2 a 10 de Julho) e o Europeu de
Open de 420.
Confirmada, também, a presença dos “Arraiais do Mundo”, em Setembro, com as
danças tradicionais europeias, numa iniciativa da associação Pédexumbo, em
colaboração com a Câmara Municipal de Tavira.
Mantém-se neste Verão, como ao longo de todo o ano, o programa “Música nas
Igrejas” (todos os sábados ao final da tarde).
Irão continuar os programas de visitas promovidos pelo Museu Municipal ao Centro
Histórico, a monumentos e igrejas, passeios temáticos, o ciclo “Ver(a) Cidade”
(Tavira Medieval, dos Descobrimentos, Barroca, Romântica e Modernista), bem como
as “Oficinas da Ciência”, no Centro de Ciência Viva de Tavira, e as sessões de
“Astronomia no Verão”, na Torre Obscura (antigo depósito de água).
Tavira, 20 de Junho de 2011
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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