INAUGURAÇÕES NO DIA DA CIDADE
No dia 24 de Junho, assinala-se mais um Dia da Cidade. Para além dos
habituais arraiais, por todo o concelho, Tavira volta a ser palco das marchas
populares, no dia 23, na Praça da República, e, no dia 25, 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.
Pelas 10h00, decorre, no auditório da Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, a
sessão solene, a qual contempla a distinção de 17 funcionários com medalhas
de bons serviços e dedicação: grau prata (30 anos de serviço) e grau cobre (20
anos de serviço). Serão, ainda, homenageados cinco cidadãos e uma
instituição de solidariedade social que se destacaram na sociedade pelo seu
percurso de vida.
O programa integra, pelas 12h00, a inauguração da estrada da Alcaria Fria –
Alcaria do Cume. No valor de €1.500.000,00 a conclusão desta estrada
encerra um importante troço da malha viária no interior serrano, revelando-se
um eixo fundamental nas ligações entre as freguesias de Santa Catarina da
fonte do Bispo e Cachopo.
Com uma extensão de aproximadamente 5km, a intervenção consistiu na
pavimentação, drenagem, colocação de sinalização e dispositivos de
segurança
Segue-se, pelas 15h00, a inauguração do abastecimento de água e caminho
municipal da ETA de Tavira ao Barranco da Nora.
Num investimento de €179.883,80, a obra envolveu a construção de uma rede
pública de distribuição de água sob pressão ao longo do caminho público que
se desenvolve desde o final do ramal existente a cerca de 300 m a montante
da ETA de Tavira até ao lugar do Barranco da Nora. Esta intervenção abrange
a estrada 514-2 e as habitações existentes no sentido Oeste, num total de 26
residências.
Quanto ao caminho municipal, este integra o circuito entre a ETA de Tavira, o
Pego do Inferno – Moinhos da Rocha, com 3 m de faixa de rodagem, e servirá
as propriedades adjacentes.

Mais tarde, pelas 15h45, realiza-se uma visita à obra do Centro Escolar da
Horta do Carmo, o qual compreende as valências de ensino básico do 1.º ciclo
e de jardim-de-infância.
Este equipamento terá capacidade para 290 crianças, das quais 240 no 1.º
ciclo e 50 crianças em jardim-de-infância. No 1.º piso estão previstas quatro
salas de aulas, duas salas de educação plástica, sala dos professores e
educadores, biblioteca escolar, sala de aula de educação especial e arrumos.
No 2.º piso localizar-se-ão seis salas de aulas, três salas de educação plástica,
gabinete de trabalho dos professores e espaços de arrumos. Como áreas
comuns estão projectadas o polivalente, o refeitório, a cozinha, o bar, a sala de
atendimento, a sala da associação de pais, os vestiários, os arrumos e as
despensas.
Com um investimento no valor de €2.474.000,00, a autarquia pretende
proceder à modernização do parque escolar na área do 1.º ciclo do ensino
básico e do pré-escolar, facultando mais e melhor educação para as crianças
do nosso concelho em infra-estruturas de qualidade da zona.
Pelas 16h30, no Sítio das Quatro Águas, são apresentados os projectos de
requalificação das zonas ribeirinhas, pela Sociedade Polis Litoral da Ria
Formosa.
O projecto de requalificação das Quatro Águas, no montante estimado de
€4.325,194, consiste na valorização paisagística e ambiental (incluindo a
regularização e renaturalização das margens fluviais), assim como na
reabilitação e no enquadramento de equipamentos públicos (GNR e ISN) e,
consequentemente, no estudo dos espaços edificados de forma a criar uma
imagem coerente e qualificada.
Está, igualmente, pensada a reestruturação das acessibilidades, através da
criação de passeio marginal com ciclovia e do ordenamento da circulação e
estacionamento automóvel. Prevê-se, igualmente, a valorização das infraestruturas associadas às actividades náuticas: doca de recreio e cais de
embarque das Quatro Águas.
Quanto ao projecto de requalificação da Ilha de Tavira, este inclui a
recuperação das áreas verdes existentes, a criação de medidas de protecção
das dunas e intervenções nas redes públicas de abastecimento de água,
electricidade e drenagem de águas residuais. Está, ainda, pensada uma acção
de beneficiação dos edifícios de restauração, potenciando a utilização do
espaço como área de lazer alternativa à praia.
Está também planeada a valorização da ligação entre Pedras D' El Rei e Santa
Luzia de forma a criar uma marginal com passeios largos, locais de
estacionamento adequados e um enquadramento com a envolvente lagunar. O
projecto inclui a colocação de mobiliário urbano, zonas de estadia e a
valorização do caminho pedonal já existente.
Posteriormente, pelas 17h15, inaugura-se a estrada de beneficiação da EM
515 entre Tavira e Santa Luzia, no valor de €646.904,93.

Os trabalhos basearam-se na pavimentação e no alargamento da ligação entre
a cidade e a freguesia de Santa Luzia, assim como na criação de uma faixa de
circulação estritamente pedonal, de uma ciclo-via, de bolsas verdes (pontos de
sombra e vários elementos paisagísticos), na colocação de mobiliário urbano,
iluminação pública e na implementação de uma rede de drenagem de águas
pluviais.
O passeio, então existente em frente o centro de Saúde, originou a ciclovia a
ser implantada ao longo da E.M 515, situando-se o passeio no lado oposto.
Foi criada uma zona de estacionamento paralela à faixa de rodagem.
Na bolsa verde de maiores dimensões, na envolvente do monumento existente
em forma de barco, alusivo à vila de Santa Luzia, optou-se pela utilização de
uma maior densidade de plantação com revestimento em gravilha branca,
permitindo uma referência às salinas, com o objectivo de se conseguir manter a
mesma imagem visual da marginal. Também o mobiliário urbano escolhido está
em harmonia com o utilizado na marginal.
O programa de celebrações deste dia termina com um concerto de Rão kyao,
aberto à população, no Quartel da Atalaia.
Além das actividades agendadas para dia 24, Tavira organiza um calendário
complementar que consiste na realização dos seguintes eventos:
Dia 22, 11h00: Inauguração do Posto de Informação Turística de Tavira, na
Praça da República
Dia 22, 22h00: Moda Tavira’2011 - Associação da Baixa de Tavira, na Praça da
República
Dia 23, a partir das 21h30: Marchas Populares, na Praça da República,
A Moura Encantada do Castelo de Tavira,
Espectáculo Piromusical sobre o Rio Gilão e
Arraiais Populares
Dia 25, 21h30: Marchas Populares, no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo
Mansinho
Dia 30, 22h00: Concerto de abertura do VERÃO EM TAVIRA ’2011, pela
Orquestra do Algarve
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