
NOTA INFORMATIVA – PIRATE WEEK 2017 

Considerando que têm a vindo a ser levantadas várias questões e dúvidas quanto à 

eventual realização do evento “PIRATE WEEK 2017” é entendimento do executivo da 

Junta de Freguesia de Armação de Pêra que este é o momento para prestarmos alguns 

esclarecimentos e informações acerca deste tema. 

Neste sentido, e para que não sejam suscitadas dúvidas quanto à nossa posição em 

relação a este evento, assim como as principais diligências que já tomámos tendo em 

vista a viabilização do mesmo em Armação de Pêra pelo quarto ano consecutivo, 

importa prestar os seguintes esclarecimentos: 

1. Esta meritória iniciativa, que ocorreu pela primeira vez no ano de 2014, tem sido 

inequivocamente o maior evento colaborativo de que há memória na freguesia de 

Armação de Pêra, sendo que só foi possível devido à extraordinária visão de um grupo 

de jovens armacenenses que através da Associação Polis Apoteose conseguiram 

mobilizar os seus pares e inúmeras entidades públicas e privadas para o apoio a uma 

ideia que se transformou num evento que reúne todas as condições para se tornar, 

brevemente, numa referência ao nível de eventos do género na região do Algarve; 

2.Por ter o seu início no mar, o PIRATE WEEK é sem dúvida um evento com 

características únicas e distintas de tantos outros que procuram recriar uma determinada 

época histórica tendo, por isso mesmo, um enorme potencial de crescimento no futuro, 

uma vez que tem a particularidade de aproveitar a localização geoestratégica de 

Armação de Pêra, vila que na época balnear é visitada por milhares de veraneantes, para 

os quais, um pouco por toda a região do Algarve, se procura promover actividades de 

entretenimento que se apresentam como alternativas e/ou um complemento ao “turismo 

de sol e praia”; 

3. O PIRATE WEEK tem na base da sua recriação histórica um relato do ataque de 

piratas turcos a Armação de Pêra ocorrido a 13 de Julho de 1559, tendo este sido feito 

por Pedro da Silva, Sargento-mor de Silves, no livro "Da Importância Geo-política do 

Algarve na defesa marítima de Portugal, nos séculos XV a XVIII" do Prof. Alberto Iria, 

publicado pela Academia Portuguesa de História, em 1976; 

4. As três edições do PIRATE WEEK, até agora promovidas pela Associação Polis 

Apoteose, contaram sempre com o apoio da nossa Junta de Freguesia. O caminho até 

agora percorrido foi difícil, duro e muito exigente, mas provou que este evento tem um 

enorme potencial de crescimento, da mesma forma que evidenciou algumas falhas e 



limitações da organização, as quais foram largamente debatidas e estão amplamente 

identificadas; 

5. Quando se cria e promove um evento com as características do PIRATE WEEK, em 

que a responsabilidade organizativa cabe a um conjunto de jovens voluntários que com 

toda a sua vontade, garra, determinação e motivação procuram apenas fazer algo de 

positivo pela sua terra, não se pode esperar nem exigir que não existam falhas ou 

determinados aspectos menos positivos. Neste, como noutros casos, cabe a todos nós, 

numa clara postura de participação cívica, contribuir para a melhoria do evento por via 

da apresentação de críticas construtivas e sugestões que deverão, também elas, ser 

acolhidas, avaliadas, tratadas e eventualmente integradas em edições futuras. Assim, é 

nossa firme convicção que o caminho faz-se caminhando e só experimentando é que se 

adquire a experiência necessária para acautelar e diminuir o impacto negativo que um 

evento deste género provoca, inevitavelmente, a algumas pessoas que são mais 

directamente afectadas por uma dinâmica diferente que é criada durante o período em 

que decorre esta iniciativa; 

6. Desde o primeiro momento em que nos foi apresentada a ideia conceptual do que 

viria a tornar-se no PIRATE WEEK, a nossa Junta de Freguesia acolheu-a, acreditou 

nela e emprestou-lhe todos os seus recursos para que este evento obtivesse o maior 

sucesso em todas as áreas desde a sua primeira edição. Depois de três edições, em que 

estivemos sempre ao lado da Polis Apoteose, estamos muito orgulhosos de tudo o que 

foi conseguido e conscientes que tudo temos feito para contribuir para a melhoria e 

aperfeiçoamento do evento; 

7. Após a edição do último verão, em Setembro de 2016, tivemos oportunidade de fazer 

a habitual reunião de balanço e avaliação da forma como o evento decorreu e 

apresentamos um conjunto de sugestões de melhoria para o futuro, que incidiram 

sobretudo: na antecipação das datas; na diminuição do número de dias; na redução do 

perímetro de implementação do evento; no reforço da animação em torno da recriação 

histórica; na proibição da venda de produtos comerciais fora do período de 

funcionamento do evento; na melhoria da limpeza do recinto; na melhoria da segurança; 

na procura de soluções alternativas ao uso de geradores, etc. Todas as sugestões que 

apresentámos foram muito bem acolhidas pelos responsáveis da Polis Apoteose, até 

porque também eles perceberam que depois de um caminho de 3 anos percorrido para 

conferir notoriedade ao evento, era chegado o momento de lhe introduzir um conjunto 

de alterações tendo em vista a sua melhoria e sustentabilidade no futuro; 



8. Por outro lado, e por iniciativa da Câmara Municipal de Silves, esta edilidade e a 

Associação Polis Apoteose foram trocando alguma correspondência a propósito das 

edições de 2015 e 2016 do PIRATE WEEK, sendo que daí nada de positivo resultou 

para ninguém e a eventual realização deste evento em 2017 começou a ser posta em 

causa; 

9. Mais tarde, precisamente a 20 de Dezembro de 2016, um grupo de comerciantes 

lojistas de Armação de Pêra dirige um requerimento à Câmara Municipal de Silves sob 

a forma de abaixo-assinado através do qual solicitam que àquela edilidade, de uma 

forma genérica, que não autorize a realização do evento PIRATE WEEK e eventos 

similares na avenida Beira-Mar de Armação de Pêra, nos termos em que estes haviam 

sido realizados até ao momento; 

10. Após tomar conhecimento deste “abaixo-assinado” a Associação Polis Apoteose 

emite um comunicado, em jeito de resposta, que tornou público no dia 20 de Janeiro de 

2017, sendo que a partir desta data muito se disse e escreveu em torno deste tema que se 

tornou cada vez mais polémico; 

11. Do que é do nosso conhecimento, constatamos que o executivo da Câmara 

Municipal de Silves preteriu a via do desejado diálogo com a Polis Apoteose, que 

estamos certos teria permitido estancar e resolver os vários problemas identificados; 

12. A 2 de Março de 2017, o executivo da Junta de Freguesia, que até essa data não 

emitiu qualquer parecer por iniciativa própria ou por solicitação da Câmara Municipal 

de Silves a respeito deste tema, toma a iniciativa de convocar os comerciantes lojistas 

de Armação de Pêra que haviam promovido e subscrito o referido abaixo-assinado para 

uma reunião, com o objectivo de dialogar com os mesmos, mas sobretudo para ouvir 

dos próprios comerciantes lojistas as suas legítimas preocupações em relação aos vários 

pontos que motivaram a apresentação do já referido abaixo-assinado à Câmara 

Municipal de Silves; 

13. A 28 de Março de 2017 é constituída a CLÃ – Associação de Comerciantes de 

Armação de Pêra; 

14. A 21 de Abril de 2017 realizou-se uma sessão ordinária de Assembleia de Freguesia 

de Armação de Pêra, na qual seria esperado que a “CLÃ” fizesse a sua apresentação 

pública aos órgãos representativos da freguesia, mas tal acabou por não acontecer. Desta 

mesma sessão de Assembleia de Freguesia, saiu uma recomendação para que a Junta de 

Freguesia promovesse uma reunião de trabalho com a “CLÃ” e a Polis Apoteose para, 

através do diálogo, se chegar a um consenso dos termos em que poderia vir a ser 



realizado o PIRATE WEEK 2017, para que fosse apresentada à Câmara Municipal de 

Silves uma solução e não um problema; 

15. Em cumprimento com a recomendação referida no ponto anterior, a Junta de 

Freguesia convocou para reunir no dia 26 de Abril de 2017 os representantes de todas as 

forças políticas representadas na Assembleia de Freguesia, a “CLÃ” e a Polis Apoteose. 

Contudo, a reunião teve de ser adiada para o dia 2 de Maio de 2017 por 

indisponibilidade da “CLÃ” na data inicialmente prevista. De referir que, apenas nessa 

data a “CLÃ” se apresentou oficialmente à Junta de Freguesia através da entrega de um 

ofício no início dessa reunião; 

16. Na reunião convocada pela nossa Junta de Freguesia, no dia 2 de Maio de 2017, 

estiveram presentes todos os elementos convocados e ainda os três membros do 

executivo da Câmara Municipal de Silves e o Sr. Adjunto da Sr.ª Presidente, a convite 

da “CLÃ”. A reunião seguiu a ordem de trabalhos definida, mas devido à 

impossibilidade de se chegar a um acordo quanto a alguns aspetos essenciais da 

organização do PIRATE WEEK 2017, a reunião teve de ser suspensa, tendo sido 

decidido retomá-la uma semana depois; 

17. Uma semana depois (9 de Maio de 2017), a reunião prosseguiu, já sem a presença 

dos membros do executivo municipal. A proposta inicialmente apresentada pela Polis 

Apoteose e liminarmente rejeitada pela “CLÃ” na reunião anterior foi alvo de uma 

contraproposta que, embora ainda tivesse que ser sujeita a alguns ajustes, ia ao encontro 

dos termos iniciais. Contudo, dado o atraso na pronta resposta, a Polis Apoteose alertou, 

desde logo, para a dificuldade em viabilizar o evento nas datas previstas (30 de Junho a 

4 de Julho); 

18. Com o objectivo de contribuir para a agilização do processo de licenciamento do 

evento, o Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, o Presidente da 

Direcção da Polis Apoteose e um representante da “CLÃ” deslocaram-se a Silves na 

manhã do dia seguinte (10 de Maio de 2017), para dar a conhecer à Sr.ª Presidente da 

Câmara Municipal de Silves e a toda a Vereação Permanente e Não Permanente que se 

tinha chegado a um entendimento quanto aos moldes em que seria organizado o 

PIRATE WEEK 2017. Embora a Sr.ª Presidente se tivesse mostrado disponível para nos 

receber na reunião de Câmara Municipal com esse propósito, mesmo não sendo aquela 

uma sessão pública, a verdade é que depois de aguardarmos cerca de duas horas esta 

recusou receber-nos. Contudo, e por solicitação da vereação não permanente, foi-nos 

dada a oportunidade para apresentarmos o assunto em questão na reunião de Câmara 



Municipal e sentimos da parte de toda a vereação não permanente uma receptividade 

imediata para viabilizar o pedido de licenciamento nos pressupostos que foram 

apresentados, dando inclusive o conforto à Sr.ª Presidente para emitir as licenças e 

submetê-las posteriormente a reunião para ratificação; 

19. Nesse mesmo dia, e após esta diligência conjunta, a Direcção da Polis Apoteose 

avaliou de forma criteriosa a viabilidade de promover o PIRATE WEEK 2017 nas datas 

propostas e comunicou-nos que, devido ao período de tempo que decorreu entre a 

escolha daquelas datas e a apresentação das mesmas na CMS, tornava-se inviável 

realizar todas as tarefas necessárias à boa prossecução do evento pelo que as mesmas 

teriam de avançar para meados de Julho de 2017. Perante este novo dado, expressamos 

à Polis Apoteose que não nos opúnhamos a tal situação, mas nesse mesmo momento 

recomendamos que procurassem chegar a um entendimento com a “CLÃ”, pois 

estaríamos certos que nem a Junta de Freguesia, nem a Câmara Municipal de Silves se 

oporiam a datas que fossem previamente acordadas entre as partes; 

20. A Polis Apoteose abordou de seguida a “CLÃ”, sendo que por sugestão desta 

última, a Polis Apoteose, a 10 de Maio de 2017, formalizou uma proposta com três 

opções de datas para o evento, com a devida fundamentação, sendo que a “CLÃ” referiu 

que, e passamos a citar: «Ao encontro do bom senso, e colaboração, na reunião do dia 9 

de Maio de 2017, a nossa proposta, foi ao encontro das datas sugeridas pela polis 

apoteose, por isso, nada temos de nos pronunciar sobre uma nova proposta da vossa 

parte, apresentada no dia 10 de Maio de 2017. A Associação, deseja um bom evento!»; 

21. Perante esta resposta da “CLÃ”, a Polis Apoteose, convidou a ANDARTE – 

Associação Nacional de Defesa do Artesanato para sua parceira na organização do 

PIRATE WEEK 2017 e formalizou o pedido de licenças para o evento à Câmara 

Municipal de Silves no dia 18 de Maio de 2017, dando nota das melhorias/alterações 

que se propunha a implementar; 

22. Após tomar conhecimento dos requerimentos apresentados à CMS para licenciar o 

PIRATE WEEK 2017, e com o objectivo de agilizar este procedimento, a nossa Junta 

de Freguesia emitiu o seu parecer favorável ao evento logo no dia seguinte (19 de Maio 

de 2017); 

23. Contudo, e até à presente data, constatamos que a Sr.ª Presidente da CMS ainda não 

submeteu os requerimentos apresentados pela ANDARTE, em parceria com a Polis 

Apoteose, à CMS a 18 de Maio de 2017, para deliberação em reunião de Câmara 



Municipal de Silves, dado que é este o órgão que tem competência para decidir sobre a 

emissão das licenças municipais indispensáveis à realização do PIRATE WEEK 2017; 

24. Perante este impasse que se verifica na deliberação do necessário licenciamento 

municipal, somos forçados a informar todos os interessados que o evento PIRATE 

WEEK 2017, previsto para as datas de 12 a 16 de Julho de 2017, está seriamente 

comprometido. 

Armação de Pêra, 6 de Junho de 2017 

Ricardo Pinto 

Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra 

Foto de Junta de Freguesia de Armação de Pêra. 


