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Grupo da ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TAVIRA 

 

SAUDAÇÃO AO DIA DO MUNICÍPIO DE TAVIRA 

 

Comemoramos no próximo dia 24 de junho o Dia do Município de Tavira. 

Este ano não nos reunimos na Biblioteca Municipal de Tavira nem tampouco no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho. Este ano vai ser diferente de todos os outros! 

Recordo desde sempre com alegria as Comemorações do Dia de São João e do Dia do 

Município, desde os arraiais, as decorações coloridas e trabalhosas das suas ruas, o cheiro a 

alecrim queimado e a sardinhas assadas, os risos e música que se ouviam por toda a Cidade, a 

encenação da Moura Encantada que todos os anos volta ao Castelo, o Hino da Cidade e o 

hastear festivo da Bandeiras, o branco e o negro sobre o fundo azul do céu que por ordem 

divina teima sempre a ser limpo e soalheiro. 

Este ano como não podia deixar de ser, esperávamos com ansiedade por esse dia, até mais do 

que é normal pois estamos a celebrar os 500 anos que Tavira da elevação à categoria de 

Cidade por ordem de D. Manuel I. 

Mas, mas não vai ter a multidão às portas do Castelo para rever a Moura Encantada, não vai 

haver na rua os risos, a música popular, nem os bailes, nem as filas para cumprir a tradição de 

comer umas sardinhas assadas no pão, nem os bazares e o desenrolar de papelinhos nem os 

abraços e cumprimentos a amigos que há muito não víamos e que sempre regressam á Cidade 

para comemorar o São João! 

Este ano o distanciamento social e as regras de segurança sanitária imperam 

A comemoração desta data tem, para todos nós membros desta Assembleia, um significado 

muito profundo pois aproxima o nosso trabalho e a nossa ação política aos munícipes que nos 

inspiram na tarefa inacabada e gratificante que desenvolvemos em prol de todos. 

No dia 16 de março, comemorámos os 500 anos sobre a decisão de D. Manuel I de elevar 

Tavira a Cidade, um reconhecimento de extrema importância para Tavira, considerada a 
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principal das urbes do Reino do Algarve, o que reflete a sua importância no contexto nacional, 

em particular nos séculos XV e XVI, período da expansão portuguesa, das descobertas de 

novos continentes, das grandes viagens marítimas e do comércio pelo mundo. Naquela altura 

Tavira era um centro estratégico e operacional de elevada importância! 

Caras e caros Tavirenses 

Queremos, comemorar e homenagear através desta saudação a nossa cidade os seus naturais, 

os seus residentes e a nossa identidade.  

É pelo orgulho que temos por este concelho, e por esta terra onde vivemos, que trabalhamos. 

Porque dia 24 será o Dia do Município e porque tradicionalmente aproveitamos esta data para 

homenagear instituições e personalidades que se distinguem neste concelho, agradecemos e 

aos Tavirenses, às famílias que aqui vivem e às instituições e empresas que aqui estão 

sedeadas e que dão o seu melhor em prol da nossa cidade e da sua comunidade, e que a 

engrandecem através de obras e ações de referência, que elevam o nome de Tavira, 

manifestamos gratidão pela dedicação, pelo empenho, pela persistência e pelo trabalho 

desenvolvido em prol do concelho.  

Nunca deixaremos de nos sentir orgulhosos de sermos tavirenses.  

De termos estado ao leme da candidatura nacional da Dieta Mediterrânica a património 

cultural imaterial da Humanidade.  

Orgulhamo-nos sempre que ouvimos os milhares que nos visitam elogiarem o concelho, as 

suas gentes, a nossa gastronomia, as suas paisagens, a sua qualidade de vida e as suas 

políticas, que preservam a sua beleza e a intitulam de “Veneza Algarvia” pela sua relação com 

o Rio Séqua que se transforma em Rio Gilão assim que passa por debaixo da ponte antiga 

apelidada por muitos de “romana”.  

 

E termino citando os poetas da terra e a Marcha do Concelho de Tavira: 

Aqui no meu coração, nesta terra gloriosa, que se mira no Gilão, como uma princesa Saudosa. 

Tavira Linda Cidade, vou dizer-te sem vaidade:- do Algarve és a Princesa” senão a RAINHA. 

 

Viva a Cidade de Tavira! Viva o Município de Tavira! 




