Reabilitação Urbana - Programa Operacional do Algarve
FICHA DE PROJETO

1.

Identificação do Projecto

2.

Entidade responsável

3.

Reabilitação de uma Sala do Palácio da Galeria

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

Valor base para financiamento: 68.662.88 €

Taxa de cofinanciamento: 65 %

Executada

Antes da Intervenção

Depois da Intervenção

Com este projeto pretende-se a recuperação de uma sala
localizada no Palácio da Galeria que se encontra desocupada há
vários anos, e que não foi objeto de intervenção aquando das
obras de reabilitação daquele imóvel.
A intervenção reside na recuperação e adaptação da sala a um
espaço de reservas de espólio museológico e cultural, de apoio
ao pavilhão medieval do Palácio onde decorrem exposições
temporárias. A recuperação desta sala permitirá apoiar o
referido pavilhão e contribuirá para a dignificação do Centro
Histórico da cidade.
Assim, o projeto visa intervir tanto exterior como interiormente
através de:
- Remoção e limpeza do pavimento de madeira,
- Remoção de vãos,
- Limpeza geral do teto e vigas,
- Picagem de paredes (interior e exterior),
- Execução de rebocos de substituição (interior e exterior),
- Execução de camada de enchimento,
- Execução de sistema de impermeabilização em fundações,
- Execução de laje de pavimento e degraus,
- Guarnecimento de vãos (interior e exterior),
- Colocação de teto falso com placas de gesso laminado,
- Revestimento de paredes com placas de gesso laminado,
- Revestimento de pavimentos e rodapés,
- Revestimento de cobertura,
- Execução de redes de infraestruturas elétricas e segurança
integrada,
- Remoção de materiais, limpeza e regularização da cobertura,
- Impermeabilização de cobertura;
O investimento vem colmatar uma lacuna enorme, pois
atualmente não existe um espaço para “Reservas” que permita
acondicionar os espólios museológicos.

