Comemoração do Dia da Cidade de Tavira
Foi assinalado, no passado dia 24 de junho, o Dia da Cidade de Tavira, a
sessão solene foi o ponto alto das comemorações, onde foram distinguidos
trabalhadores do município com medalha de bons serviços e dedicação,
entidades e personalidades com medalhas municipais de mérito e ainda uma
instituição com a medalha de honra da cidade.
Luís Manuel dos Reis Matos, Maria Amélia Simão, Libério Gomes Viegas, Ilídio
Pereira Gonçalves Martins e Alfredo Custódio Fernandes foram os
trabalhadores que no presente ano completaram 30 anos de serviço, facto que
lhes atribui a medalha de bons serviços e dedicação grau prata.
O bombeiro municipal João Miguel Figueiredo Horta foi galardoado com a
medalha de bons serviços e dedicação grau ouro pelo salvamento de duas
pessoas, no gozo da sua folga, em outubro do ano passado, na Praia da Terra
Estreita, na freguesia de Santa Luzia.
António da Cruz Várzea, Jorge Justo Pereira, José Geraldo Rosa, José
Gonçalves Capelo, Manuel José Nabais do Paulo e Maria Otília Martins
Cardeira foram homenageados com medalha municipal de mérito grau cobre.
Com medalha municipal de mérito grau prata foram distinguidas as seguintes
entidades e cidadãos: Casa das Artes de Tavira, Amílcar Manuel dos Santos
Mendes (título póstumo), José Justiniano Rodrigues Palindra, José Martins
Fernandes, José Simão Martins Cavaco (título póstumo), Manuel de Jesus
Martins, Osvaldo Baptista Bagarrão, Rádio Gilão – Cooperativa Radiodifusão,
Tavirádio – Cooperativa de Radiodifusão e Vidal José Pereira Fitas.
Foi, ainda, atribuída a medalha de honra da cidade - grau ouro, a mais alta
distinção municipal, à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tavira
pelos serviços de excecional relevância prestados a este Município.
A sessão solene terminou com a intervenção do Presidente da Câmara
Municipal de Tavira, Jorge Botelho, a qual transcrevemos:
Comemora-se hoje o dia do Município de Tavira, 24 de junho, Feriado
Municipal.
E as minhas primeiras palavras vão para os hoje são homenageados,
manifestando o agradecimento de terem feito ou ainda fazerem das suas
atividades profissionais e dos seus tempos livres, o desenvolvimento desta
terra e destas gentes de Tavira como objetivo e prioridade, merecedoras de
tudo o que de melhor a vida pode proporcionar.

Hoje distinguimos com a Medalha de Honra da cidade, a mais alta distinção
Municipal, a Santa Casa da Misericórdia de Tavira, pelos seus 514 anos em
prol das causas sociais e do apoio a quem mais precisa Todos os dias, na
prossecução das Obras de Misericórdia (7 materiais e 7 espirituais), relevando
para o efeito o papel essencial dos sucessivos Provedores e respetivas mesas
e dos seus funcionários.
Distinguimos 5 antigos Presidentes de Junta de Freguesia, sendo que 2 deles a
título Póstumo, pelo seu papel essencial, no seu tempo, noutras circunstâncias
que devemos valorizar, para o Desenvolvimento integrado do Concelho.
Distinguimos a Casa das Artes, pelos seus 25 anos, comemorados o ano
passado, pelo papel na dinamização da cultura e pelo incentivo a
manifestações culturais e apoio ao movimento Tavira Ilimitada.
Distinguimos as rádios locais, a Rádio Gilão e a Rádio Horizonte, por
cumprirem ao longo de 25 anos o dever de informar e comunicar com a
população de Tavira, especialmente as mais distantes da Sede do Concelho,
mantendo-as informadas e levando a alegria a muitas delas. Um exemplo!
Distinguimos o Vidal Fitas, pelo exemplo com atleta do Clube de Ciclismo de
Tavira e especialmente com o nosso Diretor Desportivo e Treinador, vencedor
das quatro Voltas a Portugal em Bicicleta consecutivas e pela escola de
formação em ciclismo, que todos os dias ajuda a manter e a desenvolver.
Distinguimos o Eng.º Osvaldo Bagarrão pelo seu trabalho e contributo para o
desenvolvimento de Tavira e do Algarve, bem como um conjunto de cidadãos
que todos os dias desenvolvem a sua atividade profissional criando e
mantendo postos de trabalho, nos dias de hoje que tanta falta fazem.
Distinguimos os senhores António Várzea, Manuel Nabais, José Capelo, Otília
Cardeira, José Geraldo Rosa e Jorge Pereira que fazem ou continuam a sua
atividade, apesar das contrariedades que a vida nos traz quando menos se
espera.
Distinguimos um conjunto de colaboradores municipais, pelos seus trinta anos
de serviço ao Município e o Bombeiro Municipal João Horta, pela sua coragem,
exemplo e valorização da equipa que é a Corporação dos Bombeiros
Municipais de Tavira, que eu, em nome do executivo, saúdo.
A Todos as minhas sinceras Felicitações.
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Caros Tavirenses
Importa neste dia fazer uma reflexão sobre a atividade municipal, os projetos
finalizados, os que estão em curso e os objetivos a prosseguir.
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Desde logo realçar a grave situação do país que afeta de forma muito séria as
famílias e as autarquias, que estão com encargos financeiros enormes
herdados de um outro tempo em que havia dinheiro e muito crédito disponível,
tempo esse que passou, pois hoje, as famílias estão com graves dificuldades
para pagamento das suas despesas, em manter ou encontrar novos empregos
e as câmaras têm passivos expressivos para pagar e muito menos dinheiro
disponível, em consequência de menores transferências por pate do Governo,
de menos receita do sector imobiliário.
E agora o Governo aprovou a Lei dos compromissos que vai limitar gravemente
a nossa atividade pois a despesa deixa de ser feita com base em cabimentos e
passa a ser feita com base em dinheiro disponível em caixa.
Em Outubro de 2009, o Município de Tavira, entre curto, médio e longo prazo,
devia cerca de 29,5 milhões de euros, valor que complica a gestão atual, uma
vez que é um valor que tem de ser vindo a ser amortizado, num contexto de
graves dificuldades de obtenção de receita e com um padrão de despesas fixas
correntes estrutural elevado. Hoje, esse valor é de aproximadamente 26
milhões de euros.
Só no ano de 2011, a quebra de receita foi superior a 4,5 milhões de euros,
que corresponde a cerca de 20% da receita total, sendo certo que da parte da
despesa se fez um esforço enorme para a sua redução, através da melhor
gestão implementada, na redefinição de prioridades, na gestão ainda mais
apertada dos fundos públicos, o que fez com que a redução da despesa seja
superior a 10% em 2011. E em 2012 continuamos a fazer por gastar menos e
melhor, pois é essa a nossa responsabilidade nos tempos que correm, sem
descurar as prioridades existentes.
Apesar das dificuldades manifestas por que atravessamos, conseguimos até
este momento do mandato concluir um conjunto de investimentos importantes
para a nossa vida coletiva. De entre muitos outros, destaco:
- A conclusão do Museu Islâmico, em frente aos Paços do Concelho;
- As beneficiações e pavimentações das estradas de Santa Luzia, Alcaria
Fria/Alcaria do Cume, da Avenida Marginal de Santa Luzia, da Estrada da
Conceição/Cabanas, Monte da Nora, Estrada da Arroteia/Livramento, Caminho
Malhão/Eta de Tavira, Estrada do Vale Formoso e das ruas Almirante Cândido
dos Reis e Silvestre Falcão.
- Reabilitação da Marginal de Cabanas
- 2ª fase da habitação social no Bairro Jara
- Beneficiações nas Escolas do Concelho
- o Parque Empresarial de Tavira, em Santa Margarida
E temos em curso, um conjunto de intervenções que nos permitirão melhorar
as nossas respostas no futuro.
E neste tempo que passamos, em que as famílias têm expressivas
dificuldades, temos vindo a desenvolver um conjunto de medidas sociais de
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apoio, como são por exemplo a distribuição do material escolar a todos os
agregados com crianças do 1º ciclo do ensino público, a implementação do
Banco de Livros escolares, o fornecimento de refeições escolares a cerca de
1.700 alunos diários, o proporcionar de refeições a agregados em dificuldades,
reparações na Habitação social entre outras.
Hoje, importa decisivamente olhar para as dificuldades diárias dos nossos
munícipes, pois é nossa obrigação e prioridade assegurar que o mais básico
não falte: a alimentação, o conforto e as condições para suportar as
dificuldades e desafios dos dias de hoje. Por isso, quero agradecer também às
Instituições de Solidariedade o apoio e a colaboração que têm prestado a
Todos.
Caros Tavirenses,
Apesar das dificuldades, Temos a preocupação de preparar o Futuro.
Tavira é hoje candidata em representação de Portugal a Património Cultural
Imaterial da Humanidade com a Dieta Mediterrânica, após a entrada da nossa
candidatura na sede da Unesco em Paris no dia 30 de Março deste ano e com
decisão prevista para em Outubro/Novembro de 2013.
Tavira é hoje candidata a uma das 7 Maravilhas de Portugal, na categoria de
Praias com Dunas, com a nossa Ilha de Tavira, sendo a única Praia da Costa
Sul de Portugal a concurso e decisão em Setembro.
Tavira passa nas televisões em ações de promoção do Turismo de Portugal,
que muitos de vós já viram.
Tavira é cada vez mais procurada a nível nacional e internacional pela sua
qualidade de vida, pela sua autenticidade, pela sua riqueza de património,
material e imaterial, pelas suas tradições e a forma como as soube preservar. E
ontem mesmo, na noite de S. João, pudemos assistir os milhares de tavirenses
nas Ruas, a passar pelos diversos arraiais, em convivência com os familiares e
amigos, no retomar em plenitude e força do que de mais tradicional e autêntico
Tavira tem, as suas festas populares.
E vamos continuar com o próximo Verão em Tavira.
Tavira têm vindo a ocupar a sua centralidade no Sotavento do Algarve, como
destino turístico e único, ao mesmo tempo que planeamos e estamos a dar
passos no sentido da nossa atividade empresarial.
Nos próximos dias, será apresentada a nova imagem dos Parques de
Negócios, que nós queremos ter como oportunidades para o estabelecimento
de empresas em Tavira, na criação de emprego dando incentivos à fixação de
empresas em Tavira, com é o exemplo do caminho que seguimos para a
abolição da derrama, redução de taxas municipais nos Parques Empresarias e
de ligação de águas e esgotos, entre outros. Esta disponibilidade para as
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empresas é permanente, num momento tão difícil como o atual, temos de ser
dinâmicos e estar preparados para os desafios e para as oportunidades,
eliminando burocracias e dificuldades existentes a um clima de negócios em
Tavira.
Para além desta frente empresarial e dos parques de negócios que estamos a
desenvolver umas das prioridades deste mandato é a relação de Tavira com o
Mar.
Não, não nos esquecemos desta frente da nossa atividade.
Tudo temos feito para que os investimentos necessários aconteçam em Tavira,
que tanto deles necessita.
Permitam-me que vos faça um pequeno ponto de situação, naquilo que
designámos em Virar Tavira para o Mar.
Uma das prioridades é o Porto de Pesca. Falámos com muita gente, muitos
quilómetros foram percorridos a caminho de Lisboa, o projeto foi elaborado, o
concurso foi aberto por parte do anterior Governo, as propostas foram
analisadas, há um candidato vencedor do concurso, pois foi feito o relatório
final para homologação do concurso, faltando apenas a adjudicação do Porto
de Pesca por parte do atual Governo, que aguardamos há cerca de seis
meses;
Uma outra prioridade é a requalificação das Quatro Águas e da Frente
Ribeirinha. Aqui também o trabalho foi muito intenso ao longo destes quase
três anos. Projetos, ideias, identificar Tavira como ponto necessário de
investimento nesta área, onde ao longo de anos foi quase que esquecida.
Trabalhámos com a Sociedade Polis Litoral da Ria Formosa, o Instituto
Portuário e do Transporte Marítimo, a Administração Regional Hidrográfica do
Algarve, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve,
o Governo. Hoje, temos condições de avançar com os investimentos. Por isso,
no próximo dia 5 de julho, neste mesmo espaço, serão apresentados
publicamente por parte da Sociedade Polis e do Município, os investimentos
previstos para Tavira para a requalificação da Quatro Águas, cais de
embarque, Ilha de Tavira e ligação entre Santa Luzia e Pedras d’el Rei. Ficam
convidados!
E nos Abrigos de Pesca para os Pescadores, quero comunicar-vos que a
terceira candidatura apresentada foi aprovada na semana passada e que é
nossa pretensão lançar concurso logo que possível.
E em matéria de Marina/Postos de Amarração de Barcos, estamos
empenhados em concretizar a meta, pois a nossa ambição é firme e estamos
determinados a fazer os investimentos acontecer, apesar das fortíssimas
contrariedades e dificuldades nesta frente, que tem muito a ver com os planos
de ordenamento em vigor no nosso Concelho.
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E estamos a trabalhar para que Tavira seja um Município referência e termos
de destino turístico na área da mobilidade, qualidade de vida e do ciclismo e
cicloturismo, num trabalho que temos vindo a desenvolver com um conjunto
diversificado de entidades e com a Universidade do Algarve de planificação e
montagem da estratégia, que terá plano de ação e resultados concretos muito
em breve.
E ainda não temos três anos de mandato!
O objetivo é preparar Tavira para o FUTURO, quer em termos da sua
sustentabilidade económica quer em termos de oportunidades de negócios,
proporcionadoras de oportunidades de emprego.
Queremos que Tavira seja todo o Ano.
E nós contamos com os Tavirenses Todos para este Desafio, que para nós é
permanente e presente todos os Dias.
A nossa Terra é Tavira.
A minha Terra é Tavira. Nós queremos o melhor para o que é nosso e para os
que cá estão.
O tempo é de dificuldades. Mas é nas dificuldades que se vê a boa gestão, que
se tomam decisões difíceis, que se vai à luta em nome deste grande concelho,
que se diz sim e não, que é preciso coragem para fazer o que é necessário. E
coragem e ambição não nos falta.
Um agradecimento aos senhores vereadores que comigo trabalham, pela
dedicação e trabalho desenvolvido em prol do Município e pelos contributos
dos senhores vereadores da oposição, aos senhores Presidentes de Junta pela
prestimosa colaboração de sempre, mesmo nas dificuldades, aos membros da
Assembleia Municipal pelo debate democrático e a Todas as forças de
Segurança, que fazem de Tavira um destino seguro.
Tavira tem um grande futuro à sua frente.
Estamos a trabalhar para isso.
Viva Tavira.
Tavira, 24 de junho de 2012
Jorge Manuel do Nascimento Botelho. “
Tavira, 25 de junho de 2012
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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