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MUNICÍPIO DE SILVES 
Câ mar a Munic ipa l  de  S ilves  

 

Pirate Week 2017 

 

Na sequência de diversas informações vindas a público, repletas de omissões, lapsos e 

inverdades a respeito da organização e realização do “Pirate Week” 2017, entende o 

Município de Silves, a bem da verdade, dever esclarecer os seus munícipes e opinião 

pública em geral do seguinte: 

 

Contrariamente ao que se pretende fazer crer, o Município de Silves não está, nem nunca 

esteve, contra o “Pirate Week”, e tanto assim é que nunca deixou de apoiar a realização 

desse evento, nomeadamente através da emissão de licenças de ocupação do espaço público 

isentas do pagamento de taxas municipais, quer a favor da Associação “Polis Apoteose”, quer a 

favor de comerciantes e expositores privados que participam no certame.  

 

Tais apoios municipais, considerados como fundamentais e indispensáveis à realização do 

evento pela própria Associação “Polis Apoteose”, foram sempre atribuídos, mesmo tendo 

o Município de Silves chamado a atenção aos representantes da Associação, por diversas 

vezes, para a necessidade de serem revistos os termos e condições de realização do evento, 

com o propósito de potenciar Armação de Pêra como destino turístico em épocas menos 

movimentadas e dinamizar a economia local. 

 

Cientes da relevância do evento, tanto o Município de Silves, como a “Clã - Associação de 

Comerciantes de Armação de Pêra”, dentro das suas atribuições e competências, têm feito 

tudo o que está ao seu alcance para que o “Pirate Week” 2017 aconteça.  

 

Neste sentido, a autarquia manifestou disponibilidade para prestar os apoios que sempre 

concedeu em anos anteriores, desde que cumpridas as exigências legais e regulamentares 

aplicáveis a este tipo de evento e facultada a informação imprescindível para a prestação 
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de apoios públicos, e, por seu turno, a associação de comerciantes locais cedeu nas suas 

pretensões, aceitando que o evento fosse realizado entre 30 de Junho e 04 de Julho de 

2017, conforme proposta da “Polis Apoteose”, contribuindo, assim, para a viabilização do 

“Pirate Week” 2017. 

 

No entanto, acontece que, em 18 de Maio de 2017, foram requeridas licenças municipais 

para a realização do “Pirate Week” 2017, com isenção de pagamento de taxas, por parte de 

uma associação de artesãos de Matosinhos, denominada “Andarte”, apresentando datas 

que nada tinham a ver com aquelas que foram acordadas entre a “Polis Apoteose” e a “Clã 

- Associação de Comerciantes de Armação de Pêra”. 

 

Neste contexto, em 22 de Maio (um dia útil após a apresentação do pedido da “Andarte”), 

é elaborada informação dos serviços municipais e dado despacho superior no sentido de 

ser notificada a “Andarte” para completar a instrução do seu pedido, apresentando os seus 

estatutos, de modo a poder verificar-se se essa associação sócio-profissional poderia 

beneficiar, à luz do quadro legal aplicável, da isenção do pagamento de taxas que tinha 

requerido.  

 

Devido à ausência de resposta da “Andarte” e à urgência do assunto, o Município de 

Silves, por sua iniciativa, promoveu, em 02 de Junho, nova notificação dessa Associação, 

tendo então a mesma remetido a documentação pedida.  

 

Em 06 de Junho (um dia útil após a apresentação dos elementos em falta pela requerente), 

os serviços municipais elaboraram informação, concluindo que a “Andarte” não pode 

beneficiar da isenção de taxas requerida, e em 07 de Junho é dado despacho no sentido de 

notificar-se com urgência a “Andarte”, dando-lhe conhecimento desse facto, bem como a 

“Polis Apoteose”, a fim de ser ela a tomar a iniciativa de requerer a emissão das licenças, 

tal como fizera em anos anteriores, mas que, estranhamente e inexplicavelmente, não o fez 

este ano, colocando-se à margem do processo. 

  

Esclareça-se ainda que se o “Pirate Week” é um evento de Armação de Pêra, que é 

realizado para beneficiar a vila, é natural que sejam auscultados e envolvidos os 

comerciantes locais; do mesmo modo que é legítimo conhecer qual a razão para que 

surja uma associação de artesãos de Matosinhos a organizar, promover e realizar um 

evento de Armação de Pêra, em detrimento da “Polis Apoteose”, ou questionar o porquê 
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de serem apresentadas datas para a realização do evento distintas das que foram 

propostas pela “Polis Apoteose” e aceites construtivamente pelos comerciantes locais, 

circunstâncias essas que denotam alguma indeterminação na organização do que se 

pretende para o “Pirate Week” 2017.   

 

Pelo que não é pelo Município de Silves, que tem tido uma resposta célere, eficaz e 

eficiente, e que em Fevereiro de 2017 emitiu uma recomendação para garantir a correcta 

organização do evento, que não se irá realizar o “Pirate Week” 2017. 

 

Não pode por isso a autarquia pactuar com as omissões, lapsos e inverdades que tem 

vindo a público, com base numa nota (des)informativa do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Armação de Pêra, que espelha uma atitude precipitada, que não é nada 

consentânea com a dignidade do cargo que ocupa, lesando a honra do Município de 

Silves e do seu Executivo Municipal Permanente. 

 

Atendendo a que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra 

não revelou disponibilidade para retratar-se e repor a verdade publicamente, 

quando instado a fazê-lo, viu-se assim o Município de Silves forçado a emitir o 

presente comunicado, para esclarecimento dos seus munícipes e opinião pública 

em geral, e consequente salvaguarda da imagem institucional da autarquia, da 

associação de comerciantes locais e do próprio evento “Pirate Week”.  

 

Silves, 08 de Junho de 2017, 

O Executivo Municipal Permanente  


