Parcerias para a Regeneração Urbana - Programa Operacional do Algarve
FICHA DE PROJETO

1.

Identificação do Projecto

2.

Entidade responsável

3.

Núcleo Museológico Islâmico, Posto de Turismo e Galeria

pelo arranque do projecto

Município de Tavira

pela execução do projecto

Município de Tavira

4.

Custo total do projecto

5.

Fontes de financiamento

6.

Prazo de execução

Anterior à 1ª. Fase de Intervenção

Após Intervenção

Valor base para financiamento: 699.657.77 €

Taxa de Cofinanciamento: 65%

Executada

Com a presente candidatura o Município de Tavira pretendeu
dar continuidade à sua política de reabilitação e recuperação do
Centro Histórico, zona excecionalmente rica em termos
arqueológicos e onde a história da cidade e suas populações se
encontra inscrita em cada recanto.
Os trabalhos arqueológicos que têm vindo, já há vários anos, a
ser efetuados na zona onde se encontra o edifício do Núcleo
Museológico Islâmico, Posto de Turismo e Galeria, fronteira à
antiga porta Manuelina da cidade, puseram a descoberto um
conjunto de estruturas e objetos referentes às suas anteriores
ocupações.
O que motivou os trabalhos arqueológicos neste local foi a
descoberta de uma forte Muralha Islâmica, datada do século XII
d.C. realizada em Taipa Ciclópica e uma Torre em Taipa Militar.
De acordo com a opinião dos técnicos especializados, para a
construção desta muralha terão sido destruídos bairros
habitacionais que remontam aos séculos XI e XII d.C.
Numa segunda fase de intervenção foi colocado a descoberto
uma rede piscatória e conserveira da época Turdetana,
composta, nomeadamente, por um molhe de acostagem e um
armazém de ânforas com preparados piscícolas. É assim,
identificada a mais antiga rede de pesca de atum conhecida até
ao momento, que data do Séc. VI a.C.
A relevância destes achados levou a autarquia a adquirir o
edifício, onde procedeu à implementação do Posto de Turismo
da cidade, de fácil acesso e identificação, com motivos de
interesse cultural atrativos.
O andar térreo é composto por uma galeria de exposição, onde
para além dos materiais Turdetanos se podem ver a rede de
pesca encontrada.
Nos pisos superiores encontra-se instalado o Núcleo
Museológico Islâmico, componente do Museu Municipal de
Tavira onde se poderão observar os materiais Islâmicos
exumados também de outros pontos da cidade.

