Tavira com Plano de Acção aprovado pelo PO Algarve 21 para o Centro Histórico
e Zona Ribeirinha da Cidade

O Município de Tavira, juntamente com três entidades, assinou no passado dia 15 de
Setembro, um contrato de financiamento com o Programa Operacional do Algarve –
POAlgarve 21, no âmbito do “Programa Integrado de Valorização do Centro Histórico e
Zona Ribeirinha da cidade de Tavira”.
.
Este Programa de Acção tem por objectivo a regeneração e revitalização do Centro
Histórico da cidade de Tavira, com vista a tornar este centro urbano numa referência
em matéria de qualidade, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista
turístico.

O programa resulta de uma parceria entre quatro entidades do concelho de Tavira,
nomeadamente, o Município de Tavira – entidade líder –, a TaviraVerde E.M, a Santa
Casa da Misericórdia de Tavira e a UAC – Associação para o Desenvolvimento
Integrado da Baixa de Tavira, e contará com um apoio financeiro do Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional – FEDER, no valor de 1.344.000€, montante que
representa 60% do investimento considerado elegível (2.240.000€).

Dos treze projectos sujeitos a financiamento, alguns já se encontram em curso e os
restantes deverão ser realizados até Agosto de 2011, de onde se destaca:
 Reabilitação da Estação Elevatória, Reservatório da Fontinha e Núcleo
Museológico da água bem como a requalificação da envolvente – Rua dos
Pelames e Rua Gonçalo Velho;
 Núcleo Museológico Islâmico;
 Reabilitação da casa do Largo da Misericórdia – Casa do Gaveto;
 Recuperação da Igreja de Nossa Senhora das Ondas;
 Teatro da Corredora;
 Recuperação da Casa do Despacho;

 Remodelação da Igreja da Misericórdia;
 Acções de dinamização sócio-cultural;
 Centro Interpretativo da TaviraVerde, EM.

Com este investimento, a autarquia reforça a sua política de reabilitação e valorização
urbana, tornando o centro histórico da cidade num ponto de referência para quem nos
visita, e um local agradável e de qualidade para os nossos munícipes.
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