Parcerias para a Regeneração Urbana - Programa Operacional do Algarve
FICHA DE PROJETO

1.

Identificação do Projecto

2.

Entidade responsável

3.

Núcleo Museológico da Água e Requalificação da
Envolvente

pelo arranque do projecto

Município de Tavira

pela execução do projecto

Município de Tavira

4.

Custo total do projecto

5.

Fontes de financiamento

6.

Prazo de execução

Antes da Intervenção

Depois Intervenção

Valor base para financiamento: 313.386.00 €

Taxa de Cofinanciamento: 60%
Executada

O presente projeto teve como objetivo principal a integração da
malha urbana do centro histórico da cidade. Para tal, realizou-se
a valorização do alargamento da Rua Gonçalo Velho,
considerando a organização / supressão do estacionamento
automóvel, circulação rodoviária e valorização da Rua dos
Pelames.
Esta operação englobou ainda, a recuperação e reconversão do
Antigo Depósito / Reservatório com Chafariz da Praça e da
Estação Elevatória da Fontinha em Núcleo Museológico.
Objetivos:
- A criação de zonas de estadia, de circulação pedonal e
automóvel e lugares de estacionamento para cargas e descargas
com a redefinição do arruamento da Rua dos Pelames, com o
alargamento da Rua Gonçalo Velho.
- O arruamento da Rua dos Pelames com o alargamento dos
passeios, criando junto ao Rio Séqua um pequeno percurso
pedonal.
- Alargamento da Rua Gonçalo Velho com a libertação da
mesma relativamente ao estacionamento automóvel, através da
colocação de degraus ao longo de todo o espaço e que
funcionam como elementos dissuasores do estacionamento.
- Centro Interpretativo do Abastecimento de Água a Tavira –
esta componente do projeto englobou a recuperação
arquitetónica da Estação Elevatória da Fontinha e do
Depósito/Reservatório com Chafariz da Praça.
Esta intervenção pode classificar-se como restauro
arquitetónico dado consistir fundamentalmente na fiel
recuperação dos elementos constituintes de acordo com os
materiais e técnicas originais. Este edifício acolhe a exposição do
Centro Interpretativo do Abastecimento de Água a Tavira que se
enquadra no âmbito do Projeto Museológico desenvolvido pela
Câmara Municipal.
Propondo-se valorizar e respeitar a autenticidade no existente,
bem como, o tempo a que cada elemento pertence foi efetuada
uma fiel e rigorosa recuperação com materiais e técnicas
tradicionais características da região.

