Comemorações do Dia da Cidade
No dia 24 de Junho assinala-se mais um Dia da Cidade. Para além dos
habituais arraiais, um pouco por todo o concelho, Tavira volta a ser
palco das marchas populares, no dia 23, na Praça da República, e, no
dia 28, no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, pelas 21h30.
As celebrações, no dia 24, iniciam-se, pelas 09h30, com o hastear das
bandeiras, nos Paços do Concelho, seguindo-se a inauguração da
requalificação da Rua dos Pelames e Núcleo Museológico da Água.
A obra, no valor de €384.203,07, consiste na criação de uma área de
estacionamento, de um percurso pedonal junto ao Rio Séqua, na
redefinição do perfil viário e uma bolsa para contentores enterrados.
Também a Rua Gonçalo Velho foi alvo de intervenção, através da
recuperação e conservação de alguns edifícios de interesse
arquitectónico e histórico para a cidade, nomeadamente, a Ermida da
Piedade, o antigo Depósito de Água e a Estação Elevatória que
funcionará como espaço museológico, de lazer e atracção turística,
dedicado à temática da água.
Pelas 10h15, terá lugar, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, a
sessão solene, a qual contempla a entrega de medalhas de mérito a
personalidades e colectividades que se destacaram na sociedade pelo
seu percurso de vida e a funcionários municipais com 20 e 30 anos de
serviço.
Ainda, no decorrer desta cerimónia, será celebrado um protocolo com
a Diocese de Baucau (Timor), cabendo ao Município de Tavira apoiar
com 27 mil euros a Fundação São José na construção da Escola
Secundária, em Laclubar, Manatuto.
Na Urbanização da Boavista, freguesia de Santa Maria, pelas 11h30,
serão descerradas as placas toponímicas “Comandante Dionísio
Casanova” (Nasceu em 1942 e faleceu em 2009. Foi comandante dos
Bombeiros Municipais de Tavira durante mais de duas décadas) e “José
António dos Santos” (Nasceu em 1917 e faleceu em 2009. Foi indicado
pelo Governador Civil de Faro para presidir à Comissão Administrativa

da Câmara Municipal de Tavira entre 16 de Outubro de
1974 e 03 de Janeiro de 1977).
Pelas 11h45, inaugura-se, na freguesia da Conceição, a rede de água e
Beneficiação da EM 1236 entre o Almargem e a Mata da Conceição, a
qual teve um custo de €428.398,25, tendo sido aplicado no pontão das
Solteiras o montante de €38.296,42. A obra compreende trabalhos de
prolongamento da rede de abastecimento de águas e o alargamento
e a pavimentação da via, numa extensão de 5.250,00m. O aumento da
rede de abastecimento possibilita a ampliação da rede de distribuição
água potável ao concelho, melhorando, deste modo, a qualidade de
vida e bem-estar da população.
O alargamento da via beneficia de modo considerável a EM 1236, a
qual se encontrava em avançado estado de degradação, contando
agora com um traçado regular e uma largura que permite a circulação
de veículos em segurança.
A terminar, pelas 12h00, será descerrada, entre a Rua do Estanco Velho
e a Rua 25 de Abril, a placa toponímica “Dr. José Francisco Teixeira de
Azevedo” (Advogado. Nasceu em 1882 e faleceu em 1961).
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