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Valor base para financiamento: 344.274,58 €

Taxa de Cofinanciamento: 65%

Executada

Classificada em 2003 como Imóvel de Interesse Público, a Igreja
de São Pedro Gonçalves Telmo ou Igreja das Ondas remonta à
primeira metade do séc. XVI tendo sido fundada pela
Corporação do Corpo Santo, uma irmandade composta por
pescadores e mareantes de Tavira, vulgarmente conhecida por
Compromisso Marítimo.
Este templo renascentista do qual apenas subsiste o arco
triunfal foi parcialmente reconstruído após o terramoto de
1755, tendo-se efetuado o restauro da capela-mor e paredes da
nave dando-lhes uma feição barroca. Residem no interior desta
igreja os mais antigos tetos pintados em perspetiva, da região
Algarvia, cuja obra foi executada pelo pintor Tavirense Luís
António Pereira.
Do restante património da Igreja destacam-se a imagem
milagrosa da Nossa Senhora das Ondas e a pintura oitocentista
da Nossa Senhora da Conceição atribuída à célebre pintora
Tavirense, Teodora Andino.
O templo denota sérios problemas de conservação que
ameaçam o desaparecimento do valioso património integrado,
especialmente ao nível das coberturas.
Em termos gerais, com a presente intervenção pretende-se
efetuar a recuperação estrutural das coberturas e dos vãos, de
modo a restituir ao edifício condições de estanqueidade e parar
o processo de degradação que se tem vindo a verificar. Esta
intervenção compreende, ainda, o património artístico em risco,
do qual se destaca a pintura em perspetiva do teto e os
retábulos setecentistas.
Sendo a presente intervenção orientada pela necessidade de
conservação do património em risco não serão efetuadas
modificações na estrutura ou no recheio artístico do imóvel.
A execução desta obra permitirá devolver a este templo, cuja
localização se situa na centralidade do casco urbano de Tavira e
devido à sua particular relevância no contexto turístico-cultural,
a dignidade e condições de fruição que se encontram
atualmente em mau estado de conservação.

