ESCLARECIMENTO SOBRE CANCELAMENTO DO
FESTIVAL DA OSTRA’2011
O Festival da Ostra de Tavira, cuja quarta edição se deveria realizar no fim-desemana, foi cancelado por decisão da FORMOSA - Cooperativa de Viveiristas
da Ria Formosa, CRL, comunicada ao Município de Tavira em 7 de Julho,
através da telecópia que anexamos.
Desde a primeira hora, o Município de Tavira acolheu a proposta da entidade
promotora e manifestou a sua intenção de apoiar o evento, respeitando
integralmente o pedido efectuado pelo promotor, nomeadamente através da:
- Disponibilização de dois pavilhões cobertos, três balcões, oitenta mesas e
duzentas cadeiras;
- Garantia de apoio logístico e recursos humanos necessário para as
montagens, desmontagens e situações imprevistas, nomeadamente apoio
técnico especializado em horário pós-laboral;
- Montagem dos contadores e concretização das ligações eléctricas e de águas
e esgotos, bem como o fornecimento das ligações de energia;
- Limpeza do recinto e recolha dos lixos produzidos no recinto ao longo do
festival;
- Divulgação do Festival da Ostra, através dos meios da rede municipal de
comunicação do Município, como concretizado oportunamente no jornal do
Verão em Tavira, no sítio na Internet e nas redes sociais e
- Isenção de todas as taxas municipais devidas e comunicação do projecto de
implementação à Direcção-Geral das Actividades Económicas.
Complementarmente, para além deste conjunto considerável de apoios
logísticos e materiais, nunca esteve prevista a atribuição de qualquer
comparticipação de carácter financeiro, conforme era do pleno conhecimento
da entidade promotora.
Neste processo, apenas competia à entidade promotora assegurar a
contratação e pagamento de um módulo de quinze metros quadrados, toldo de
cobertura e de vigilância do recinto, cujos custos estimamos não ultrapassarem
cerca de quatro mil euros, para além da aquisição e confecção dos produtos
alimentares a comercializar.

Foi com surpresa que recebemos o aviso de cancelamento do promotor, com
apenas uma semana de antecedência em relação à data prevista para a sua
concretização, e estranhamos o teor das afirmações proferidas pelo máximo
responsável da FORMOSA - Cooperativa de Viveiristas da Ria Formosa, CRL,
lamentando que não tenha sido devidamente reconhecido todo o
empenhamento dos serviços e colaboradores para garantir a boa concretização
deste evento nem os prejuízos causados à boa imagem e reputação pública do
Município de Tavira, que ao longo de três edições tudo fez para a realização e
sucesso do Festival da Ostra.

Tavira, 14 de Julho de 2011
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
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