CONVENTO DAS BERNARDAS: MELHOR EMPREENDIMENTO EM REABILITAÇÃO
O Convento das Bernardas foi distinguido, no dia 15 de maio, em Lisboa, com
o Prémio de Melhor Empreendimento em Reabilitação na 16ª edição do Prémio
Nacional do Imobiliário, numa organização da revista Imobiliária.
Na corrida à atribuição deste Prémio, entregue pelo Secretário de Estado da
Administração Patrimonial e Equipamentos do Ministério da Justiça, Fernando
Santo, estiveram também o Campo Pequeno 81 (Lisboa), Galeria Comercial
Jumbo (Famalicão), Liberdade Street Fashion (Braga), República 25 (Lisboa) e
Roca Lisboa Gallery.
O condomínio tavirense, promovido pela empresa Entreposto Gestão
Imobiliária e com projeto do arquiteto Eduardo Souto Moura (Pritzker 2011), foi
reconhecido a nível nacional pela qualidade e inovação apresentadas em
termos de reabilitação patrimonial.
Para além do Convento das Bernardas foram conhecidos também os
vencedores nas categorias de escritórios, habitação, comércio, turismo e lazer,
assim como industrial e logística, num total de dezasseis candidatos à fase
final.
Em 2009, data em que o edifício assinalou os 500 da sua existência, iniciaramse as obras de reconversão do antigo convento a condomínio habitacional
composto por 76 apartamentos com tipologias desde T0 a T3 e um restaurante
de luxo.
Este imóvel é o único exemplar da Ordem de Cister no Algarve. Foi mandado
construir pelo rei D. Manuel, em 1509, que depois o entregou ao Bispo de
Silves, D. Fernão Coutinho que o concluiu e entregou às monjas em 1530.
O Convento foi extinto na década de 60 do século XIX, vendido em hasta
pública a um particular, tendo aí sido instalada a Fábrica de Moagem e Massas
a Vapor de Tavira, em 1890. Funcionou, também, neste local uma pequena
indústria de panificação.
O Município de Tavira congratula a empresa Entreposto Gestão Imobiliária pela
distinção alcançada.
Tavira, 17 de maio de 2012
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