ESCLARECIMENTO PÚBLICO
O Município de Tavira considera fundamental a viabilidade e existência do
Cineclube de Tavira e continuará a apoiar as suas atividades, naquilo que lhe
for possível, face à programação e ao contexto económico que atravessamos,
pelo que foi com surpresa que recebeu a notícia do cancelamento das Mostras
de Cinema de Tavira, através dos órgãos de comunicação social, por decisão
unilateral do Senhor Presidente daquela instituição.
Como em anos anteriores, as Mostras de Cinema faziam parte da programação
oficial do Verão em Tavira’2012, a promover pela Associação da Baixa de
Tavira, com o apoio do Município de Tavira, tendo já sido garantido aos
dirigentes a cedência do espaço no Convento do Carmo e de todos os
equipamentos necessários para a sua concretização, bem como a concessão
de um apoio financeiro.
No contexto da necessária articulação entre os serviços da Administração
Pública local e central, no sentido de uma utilização responsável dos recursos
públicos, o Município de Tavira já tinha desenvolvido contactos prévios com a
Direção Regional de Cultura do Algarve para garantir o seu apoio a este evento
de dimensão nacional e projeção internacional, tendo sido manifestada a sua
abertura para acolher a respetiva candidatura ao Programa de Animação
Cultural, o que foi oportunamente comunicado ao Cineclube de Tavira pelas
duas entidades, tendo-se constatado que não foi apresentada qualquer
candidatura para financiamento das atividades.
Prevendo o agravamento dos condicionalismos financeiros, decorrentes da
publicação da Lei dos Compromissos, o Município de Tavira promoveu uma
reunião com todas as associações culturais no dia 22 de fevereiro, na qual foi
efetuado o ponto de situação do protolocos’2011 e analisadas as perspetivas
para 2012, face ao enquadramento económico e jurídico em vigor.
A generalidade dos participantes ficaram inteirados da realidade do Município
e, posteriormente, demonstraram o seu empenhamento na procura de soluções
para manterem as suas atividades e promoverem os seus eventos, mantendo a
oferta cultural em níveis adequados à sua sustentabilidade e palmarés.
Apesar deste contexto de reconhecidas dificuldades financeiras, desde o início
de 2011, o Município de Tavira efetuou um conjunto de pagamentos ao
Cineclube de Tavira no valor de 16.936,50, decorrentes de apoios concedidos
e serviços prestados no valor global de 24.275,50.
Sublinhamos que nas várias reuniões e contactos com os dirigentes do
Cineclube de Tavira, quer pelos membros do Executivo Municipal, quer pelos

diversos serviços envolvidos, sempre esteve presente a intenção de apoiar a
realização das Mostras de Cinema, pelo que esta decisão unilateral surpreende
totalmente o Município de Tavira.
Tavira, 13 de junho de 2012
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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