ROTEIRO AUTÁRQUICO EM TAVIRA
No dia 04 de Dezembro, o Município de Tavira organiza, a partir das 9h30, um
roteiro autárquico pelas freguesias de Santa Maria, Santiago, Santa Luzia,
Santa Catarina da Fonte do Bispo e Cachopo.
O encontro contempla o seguinte programa:
- Empreitada de acabamentos no Núcleo Islâmico do Museu Municipal de
Tavira (edifício ex- BNU)
Na primeira fase desta obra, foram realizados trabalhos a nível estrutural, com
dois tipos de actuação distintos, nomeadamente, o reforço de alguns elementos
existentes e execução de novos elementos estruturais.
A segunda fase implica um investimento no valor de 544 mil euros e
compreende os acabamentos exteriores e interiores, rede de abastecimento de
águas e de drenagem de águas residuais, equipamentos eléctricos e
mecânicos.
O edifício dará lugar, no piso térreo, ao Posto de Turismo, a uma galeria de
exposição, bem como um pequeno núcleo expositivo, onde poderá observar-se
materiais turdetanos exumados no local.
Nos pisos superiores, localiza-se o Núcleo Museológico Islâmico do Museu
Municipal de Tavira, onde estarão expostas não só as peças recolhidas no
local, como também materiais islâmicos descobertos noutros pontos da cidade,
designadamente, o Vaso de Tavira.
- Projecto de Conservação e Restauro da Igreja de São Pedro Gonçalves
Telmo
Classificada como imóvel de interesse público, a Igreja de São Pedro
Gonçalves Telmo remonta à primeira metade do século XVI, tendo sido
fundada pela Corporação do Corpo Santo, uma irmandade composta por
pescadores e mareantes de Tavira. O templo renascentista foi, parcialmente,
reconstruído após o terramoto de 1755, pela mão do afamado mestre canteiro
farense Diogo Tavares e Ataíde.
A intervenção proposta assenta, essencialmente, na necessidade de se
salvaguardar situações que acarretam riscos para o estado global do imóvel de
forma a evitar a perda dos bens patrimoniais e artísticos.
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Neste sentido, os trabalhos irão incidir ao nível das coberturas, sistemas de
drenagem de águas, vãos, rebocos, bem como no património artístico (tectos e
retábulos).
O projecto encontra-se em fase de análise e apresenta um valor base de 522
mil euros. O prazo de execução será de 720 dias, prevendo-se o início da obra
no primeiro semestre de 2011.
- Projecto do Parque Verde do Rio Séqua (Rua Borda d’ Asseca)
Este espaço irá funcionar como ponto de encontro, zona de estadia e convívio
e contemplará um circuito de manutenção, estacionamento com capacidade
para 88 veículos ligeiros, cinco motos e três espaços destinados a viaturas de
pessoas com mobilidade condicionada. Estão, ainda, previstos seis lugares
para bicicletas.
A intervenção pensada para este local, a qual funcionará como complemento à
zona já existente, irá conter bancos e papeleiras.
Com um valor base de €804.660,46, o projecto encontra-se em fase de
abertura de procedimento e estima-se que tenham um prazo de execução de
nove meses.
- Empreitada de Beneficiação da Estrada Municipal n.º 515 (Santiago Santa Luzia)
A obra de requalificação da Estrada de Santa Luzia foi adjudicada a José de
Sousa Barra & Filhos, Lda., pelo montante de €646.904,93.
Com uma extensão de 2.500m, estima-se que esta intervenção esteja
concluída em Maio de 2011.
A empreitada surgiu no enquadramento da requalificação da marginal de Santa
Luzia e pretendeu dar resposta a uma série de premissas de ordem prática e
funcional, designadamente, pavimentação e alargamento da ligação entre
Tavira e Santa Luzia, faixa de circulação estritamente pedonal, ciclovia, criação
de 23 lugares de estacionamento, espaços verdes, mobiliário urbano,
iluminação pública e rede de drenagem de águas pluviais.
- Empreitada de pavimentação do Caminho Municipal entre Alcaria Fria –
Alcaria do Cume
A obra de beneficiação do Caminho entre Alcaria Fria e Alcaria do Cume, na
Freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo, iniciou-se em Setembro de
2010 e prevê-se que esteja concluída em Maio de 2011.
A empreitada foi adjudicada a José de Sousa Barra & Filhos, Lda., pelo valor
de €692.716,94.
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Para além da pavimentação da via, a obra contempla o seu alargamento e a
introdução da rede de drenagem de águas pluviais. A estrada terá uma
extensão de cerca de cinco quilómetros e uma largura de aproximadamente
seis metros.
A empreitada inseriu-se num conjunto de caminhos que a Câmara Municipal de
Tavira pretende pavimentar no sentido de melhorar as acessibilidades no
concelho, fechando um importante eixo viário iniciado há cerca de vinte anos.
- Obras de construção da Subestação de Tavira (Amoreira - Cachopo) e
ampliação das redes de distribuição da Rede Eléctrica Nacional
O presente projecto, da responsabilidade da REN - Rede Eléctrica Nacional
(REN), prevê a criação de três novas ligações aéreas:
Linha Portimão – Tavira (Troço entre Tunes Norte e Subestação de Tavira)
Linha Tavira – Andaluzia (Troço entre a Subestação de Tavira e a Fronteira
Espanhola)
Linha Tunes – Tavira e Estoi – Tavira
A ampliação da rede de distribuição insere-se numa estratégia de reforço da
alimentação do Algarve, região que tem registado um elevado crescimento dos
consumos relativamente à média nacional.
A obra implica um investimento de 66 milhões de euros e a criação de
trezentos postos de trabalho.
Tavira, 04 de Dezembro de 2010
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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