INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO ISLÂMICO DO MUSEU MUNICIPAL DE TAVIRA
Transcorrida mais de uma década sobre o início das intervenções no edifício
do ex-BNU, entretanto adquirido pela autarquia, será inaugurado, no próximo
dia 23 de fevereiro, pelas 16h00, o Núcleo Islâmico do Museu Municipal de
Tavira que incluirá também abertura da sua primeira exposição “Tavira
Islâmica”.
Trata-se de um esforço considerável, humano, material e financeiro (2,085
milhões de euros investidos) desenvolvido pela Câmara Municipal de Tavira,
50% apoiados por fundos europeus (POAlgarve, Interreg) e nacionais
(Promuseus).
A autarquia procedeu à aquisição de terrenos e edifício (no piso inferior está
instalado o Posto de Turismo), contratualizou serviços de arqueologia, projetos
de arquitetura e especialidades, realizou obras de consolidação da muralha e
de adaptação, finalmente trabalhos de museografia para instalação do núcleo,
com o objetivo central de proporcionar o reencontro dos munícipes com o
seu património histórico, permitindo a todos o acesso aos espólios que
até nós chegaram, testemunhos da presença das civilizações mediterrânicas
que nos precederam.
Na exposição “Tavira Islâmica” serão apresentados espólios exumados
pelos arqueólogos Manuel e Maria Maia, também outros provenientes de
intervenções arqueológicas em vários pontos da cidade realizados pelos
serviços de arqueologia da própria autarquia e por empresas contratadas, na
sua maioria datados do Séc. XII. No interior do Núcleo Islâmico o visitante
poderá observar um significativo troço da muralha islâmica que protegia a
cidadela. Foram também produzidos e editados pelo Museu Municipal vários
documentos audiovisuais.
A partir de agora ficará patente ao público a componente islâmica da História
de Tavira, inserida na estratégia do Museu Municipal de Tavira (membro da
Rede Portuguesa de Museus/IMC), um museu de território, polinucleado e
multitemático, o qual integra já o Palácio da Galeria para divulgação do
património e história Tavira e da atualidade artística, o Núcleo Museológico de
Cachopo sobre a etnografia serrana, o Centro Interpretativo do Abastecimento
de Água a Tavira, o Núcleo da Cooperativa de Santa Catarina sobre a
produção do azeite, o Núcleo do Hotel Albacora sobre a pesca do atum e o
Núcleo do Bairro Almóada da Pousada do Convento de Nossa Senhora da
Graça.

A autarquia prevê num futuro próximo instalar o Núcleo Fenício e outro
dedicado à Arte Sacra, para além de ações de valorização do Centro Histórico
com edifícios e conjuntos de todas épocas históricas, civis, religiosos (21
igrejas em 66 hectares, conventos,…) e militares.
O horário de abertura e encerramento (sujeito a alterações) do Núcleo Islâmico
será idêntico ao das restantes componentes do Museu Municipal.
INVERNO - terça a sábado (das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30)
VERÃO (das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 18h30)
Tavira, 17 de fevereiro de 2012
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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