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Mensagem do Presidente
Ricardo Pinto | Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra

Estimados Armacenenses,
É com grande satisfação que me dirijo
a todos vós através do jornal da nossa

por vezes, são os únicos a chegar a

Sem a colaboração dos Armacenenses

o que faço na exigente missão de ser

determinada população, que também

e

o

Presidente de Junta é por vocês e para

tem direito a estar informada.

nosso melhor nunca será suficiente

vocês. Este é o meu entendimento

para que a nossa freguesia esteja

sobre a prestação dum serviço público

limpa e cuidada como merece e

à comunidade.

Junta de Freguesia a que decidimos

A realidade da Junta de Freguesia,

chamar “Notícias do Mar”.

sobretudo financeira, sofreu alterações

Com

a

para

este

denominação
novo

escolhida

instrumento

de

comunicação, pretende-se contribuir
para a divulgação da obra literária de

substanciais nos últimos 10 anos e as
competências,
e

atribuições,

responsabilidades

que

tarefas
temos

vindo a conquistar, obrigam-nos, de

daqueles

que

nos

visitam,

todos gostaríamos. Apelo à maior
colaboração de todos na adoção
de comportamentos e atitudes que
respeitem aquilo que é de todos nós.

forma contínua, a reforçar os meios

De outra forma, o nosso compromisso

humanos, materiais e financeiros de

e empenho reiterado em tornar

que dispomos para dar as respostas

Armação de Pêra mais atrativa e

necessárias, que pretendemos e que a

competitiva, como forma de poder

população espera de nós.

contribuir

João Ricardo Pereira, André Sousa,

O trabalho desenvolvido pela Junta de

entre muitos outros. De igual forma,

Freguesia é muitas vezes impercetível,

de

temos intenção de mergulhar nas

incompreendido, mas asseguro-vos

origens da nossa terra em que as

que é insubstituível e de crucial

principais

importância para o bem-estar da

todos os poetas Armacenenses que
tiveram em António Pereira a sua
principal figura, mas a que se juntam
nomes como José Moura Lapa, José
Correia Torres, António José Esteves,

notícias

chegavam-nos

também

para

a

sua

afirmação, como destino turístico
qualidade,

será

praticamente

inconsequente.
Como muitos de vós sabem não nasci
aqui. Ainda em criança vim para cá

Como

bem

sabem,

vivemos

um

momento muito severo em que a
humanidade luta pela sua própria
sobrevivência

contra

um

inimigo

invisível que nos subtraiu muito
daquilo que tínhamos como certo
e garantido e nem valorizávamos.
Vivemos tempos de incertezas, de
dificuldades e de privações. Não
sabemos quando teremos as nossas
vidas de volta, nem em que condições
voltaremos para elas, mas mantemos
a esperança e todos sabemos que esta
tempestade irá passar.

sempre vindas do mar.

nossa comunidade.

morar e já adulto escolhi Armação

Conto com todos vós para que

Há muito que aprendi que o ativo

de Pêra para viver, trabalhar, casar,

juntos possamos ultrapassar este

A evolução tecnológica, a par do

momento tão difícil nas nossas vidas

surgimento e desenvolvimento das

mais valioso das instituições são

constituir família, criar as minhas filhas,
mas sobretudo ser feliz. Considero-me

e continuemos a construir o futuro de

redes sociais, revolucionou a forma

as pessoas que delas fazem parte e

um privilegiado por há muito tempo

Armação de Pêra.

como

nos

os funcionários da nossa Junta de

ter a oportunidade de contribuir para

relacionamos, mas não deverá fazer

comunicamos

e

até

Freguesia desempenham um trabalho

a melhoria da nossa terra. Apesar de

com que abandonemos os meios mais

da maior relevância, mas não são

para mim a família vir sempre em

Ricardo Pinto

tradicionais de comunicação e que,

super-heróis. Precisam de ajuda!

primeiro lugar, asseguro-vos que tudo

Presidente da Junta de Freguesia

“Armação, Essa
das Ruas Pra
o Mar”
Eu sou de Armação de Pera,
Essa das ruas pra o mar
Como quem vai embarcar…
Das ruas que vêm da praia
Como quem volta para o mar…
Lá em Armação de Pera
Pode não me esperar ninguém,
Nem avós, nem pai nem mãe,
Mas o mar sempre me espera
Ao fundo da minha rua,
Daquela rua onde eu moro
Lá em Armação de Pera.
António Pereira, 1963
in Notícias do Mar

Notas Biográficas

Juntos vamos conseguir!

Ficha Técnica

António da Encarnação Pereira nasceu

Notícias do Mar – Jornal da Junta

na Rua dos Pescadores, em Armação

de Freguesia de Armação de Pêra

de Pêra, a 24-02-1914, tendo falecido
a 27-03-1978. Neto e filho de pescado-
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res, encontrou no mar e na pesca uma
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mar, com os quais conquista vários e
importantes prémios de poesia. Em

e a Morte” (1936), “Lápis de Cor” (1937)

Distribuição gratuita

1943 chegou a ser proclamado Príncipe

e “Notícias do Mar” (1963), o seu livro

dos Poetas Portugueses. As suas prin-

mais conhecido que foi reeditado pela

Disponível em formato digital

cipais obras publicadas são “O Poeta

nossa Junta de Freguesia em 2015.
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De sonho a objetivo...
de objetivo a realidade!
Inaugurada a 1 de março de 2020 a sede da Junta
de Freguesia está ao serviço da população

M

ais do que um sonho que

tuída no rés-do-chão por uma zona de

cionalidade, os quais superaram já os

atravessou várias gerações,

atendimento/secretaria, gabinete de

40 mil euros, assumindo ainda todos

a sede própria da Junta de

contabilidade, sala de reuniões, gabi-

os custos decorrentes do seu funcio-

Freguesia era há muito uma necessi-

nete multiusos, gabinete do executivo,

namento diário, a que se juntam vários

dade sentida por todos e o principal

gabinete do presidente, copa, casas de

contratos de manutenção de equipa-

objetivo do executivo liderado por Ri-

banho exclusivas para funcionários e

mentos e sistemas instalados.

cardo Pinto. Reportando-se a finais de

casas de banho destinadas ao público

2013 este recorda que a Presidente do

(masculinas, femininas e mobilidade

Município de Silves, Rosa Palma, assu-

reduzida), arrecadação e espaço exte-

miu que pretendia resolver o problema

rior (quintal). No 1.º piso existe uma sala

da sede da Junta de Freguesia, que na-

polivalente, arquivo, arrumos e zona

quela altura funcionava em condições

técnica.

muito precárias. Inicialmente foi proposto o arrendamento de uma loja para
a mudança de instalações, hipótese
essa que Ricardo Pinto recusou por
entender que era uma forma de adiar,
ainda mais, a resolução definitiva do
problema. Posteriormente, Rosa Palma,
propõe transferir a Junta de Freguesia
para as instalações da antiga Escola
Primária, tendo essa possibilidade sido
igualmente recusada pelo nosso Presidente, por não considerar correto
resolver um problema da Junta criando outro ao Agrupamento de Escolas.
Nessa ocasião Ricardo Pinto sugere a
demolição da cantina da antiga Escola
Primária para permitir a construção
de um edifício de raiz e pensado para
o fim a que se destinava, começando a
partir daí um processo exigente e complexo que veio a dar origem às atuais
instalações da Junta de Freguesia.
Com um investimento próximo dos 700

É evidente que o contexto de Saúde
Pública em que nos encontramos, praticamente desde que estas instalações
foram inauguradas, tem limitado a sua
utilização e dinamização plena. Independentemente dessa realidade a nova

Atualmente trabalham no edifício 6

sede da Junta de Freguesia tem vida

pessoas, mas as instalações dispõem

própria e através do trabalho diário

já de todas as condições para que este

que acontece neste espaço temos con-

número suba para 9/10 pessoas. A sala

seguido fazer a diferença na vida de

polivalente é uma mais-valia inequívo-

muitas pessoas, sendo que estamos

ca para Armação de Pêra, tendo sido

empenhados em ampliar e melhorar os

já utilizada para eventos culturais, re-

serviços que prestamos à população.

uniões de trabalho e formações. A sua
utilização está aberta a toda a comunidade, assim como às demais entidades
públicas e privadas.
Desde a respetiva inauguração, ocorrida há precisamente 1 ano, a 1 de março
de 2020, estas instalações permitiram
a melhoria substancial das condições
de trabalho da nossa área administrativa, mas sobretudo da qualidade e
quantidade dos serviços prestados à
população, sendo um exemplo paradigmático dessa evidência, a entrada em
funcionamento do Espaço Cidadão, no
dia 27 de outubro de 2020.

mil euros, realizado pelo Município de

À sua escala e dimensão, a nossa Junta

Silves, Armação de Pêra passou a dis-

de Freguesia realizou também impor-

por de uma sede própria para a sua

tantes investimentos no edifício para

Junta de Freguesia, sendo esta consti-

garantir a sua operacionalidade e fun-

…a nova sede da Junta
de Freguesia tem vida
própria e através do
trabalho diário que
acontece neste espaço
temos conseguido fazer
a diferença na vida de
muitas pessoas…
e melhorar os serviços
que prestamos
à população.

tárquico, sendo nosso compromisso
continuar a dar o melhor uso a estas
instalações para que tenhamos todos

Estamos naturalmente gratos ao Mu-

os motivos para continuar a sentir

nicípio de Silves por nos ter permitido

orgulho desta nova casa que é de Ar-

a concretização do maior objetivo es-

mação de Pêra, do concelho de Silves…

tabelecido para o atual mandato au-

mas sobretudo, de todos nós.
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Exposição com fotografias da autoria de Christine Miguel

Homenagem aos Pescadores

F

oi inaugurada no passado dia 8 de

pensado para celebrar publicamente

fevereiro de 2021, no edifício da

aqueles que há mais de 400 anos es-

Praça Velha, uma exposição foto-

tabeleceram uma armação de atum na

gráfica dedicada aos Pescadores de Ar-

outrora designada Baía de Pêra dando

mação de Pêra. A exposição promovida

origem a esta tão especial povoação.

pela Junta de Freguesia com o objetivo
de homenagear os pescadores, tem por
base o trabalho fotográfico de Christine Baumkirch Miguel e irá estar patente por tempo indeterminado para que
todos os Armacenenses e visitantes
tenham oportunidade de usufruir dela.

Nesta exposição, encontram-se retratados atuais pescadores da vila, muitos
dos que com eles trabalham e ainda alguns que nunca deixarão de o ser.
No topo de cada um dos três painéis,
colocados na Rua Rainha Santa encontram-se os dez pescadores que atualmente detém licença de pesca, pela

ro painel apresenta a quem passa um

do teve lugar a última ação relevante

ordem em que os seus barcos estão

poema do pescador João Alberto, que

desenvolvida na vila para beneficiar

distribuídos na Praia dos Pescadores.

é também um importante dirigente da

esta comunidade – a inauguração dos

Em baixo, podemos encontrar os mes-

Associação de Pescadores de Armação

atuais apoios de pesca.

tres de terra que os acompanham.

de Pêra e um respeitado membro entre

Ao virar a esquina, entramos na Rua
A divulgação das fotografias dos pescadores feita pela artista nas redes
sociais ganhou ainda maior dimensão
com a parceria que nasceu nessa altura
e que nos orgulha enquanto comuni-

Na foto: Jorge Rosário, Christine Miguel, Ricardo Pinto e Joana Nicole Gonçalves.

a comunidade.

Coronel Santos Gomes e no 1.º painel

A justa e merecida homenagem aos

homenageiam-se os “Lobos do Mar”, ou

pescadores locais causou neles um for-

seja, todos aqueles que se aposentaram

te impacto emocional, foi reconhecida

depois de uma vida inteira dedicada à

por toda a comunidade e desencadeou

pesca. Ao lado, 3 “guardiões”, que mes-

admiração fora dos limites da própria

Assim, a partir desta altura quem passar perto do edifício da Praça Velha
tem oportunidade de contemplar uma
valiosa e rara exposição fotográfica
com muitos dos rostos que simbolizam
a ligação ancestral de Armação de Pêra
ao mar, sendo parte indissociável da
nossa identidade.

mo não se encontrando já entre nós,

vila, tendo inclusivamente sido refe-

dade. Assim, a Junta de Freguesia ma-

olham pelos seus, outrora, colegas. O

renciada em vários órgãos de comu-

nifesta publicamente o agradecimento

painel seguinte, organizado em forma

nicação social. A escolha do dia 8 de

a Christine Miguel pela cedência do

de puzzle, tem nele muitos dos rostos

fevereiro para a inauguração desta ex-

seu trabalho, assim como o seu apoio

que diariamente conferem vida e alma

posição teve como propósito recuar 18

Esta iniciativa permitiu também dignificar um edifício municipal, melhorar o
espaço de trabalho do setor operacional da Junta de Freguesia e ainda valo-

durante o desenvolvimento do projeto

à Praia dos Pescadores. Um tercei-

anos, até à mesma data em 2003, quan-

rizar a zona envolvente.

Orçamento 2021

CENSOS 2021

Aprovado orçamento mais alto de sempre

A maior operação estatística decorre em abril

N

história da Junta de Freguesia.

E

Através da execução deste orçamento pretendemos concretizar as várias iniciati-

De modo a garantir a qualidade da execução dos Censos e acautelar os riscos da

vas nele previstas, sendo que 42% das receitas são asseguradas por transferências

operação o INE definiu um Plano de Contingência que inclui, entre outras medidas:

provenientes do Governo e do Município de Silves. As restantes 58% resultam de

o respeito pelas orientações da DGS; a opção pela recolha de informação através da

receitas próprias. Por outro lado, as despesas com pessoal têm um peso de 69% no

internet; e o apoio à população através de uma linha telefónica.

a sua sessão de 21 de dezembro de 2020, a Assembleia de Freguesia aprovou o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2021, com o valor global
de 601.780,00 €. Este orçamento apresenta o valor mais alto de sempre da

orçamento, a que se segue a aquisição de serviços (10%), as transferências correntes
(6%), a aquisição de bens de capital (6%) e outras despesas correntes (4%).

m abril de 2021 o Instituto Nacional de Estatística vai realizar os CENSOS
2021, a maior operação estatística nacional. Os Censos vão “contar” todos os
cidadãos e famílias residentes no território nacional, bem como todos os alo-

jamentos e edifícios destinados à habitação.

A dimensão desta operação estatística implica o recrutamento de cerca de 11.000
recenseadores dispersos por todo o país, sendo que em Armação de Pêra a equipa

Como nota final, o Executivo da Junta afirma que o Orçamento 2021 é realista, equi-

“Censos 2021” vai ser constituída por 1 coordenador, 2 sub-coordenadores, 17 recen-

librado e sustentável.

seadores e 3 suplentes.
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Espaço Cidadão é aposta ganha
Desde a sua abertura já realizámos mais de 600 atendimentos

Na foto: Jorge Rosário (Secretário), Ricardo Pinto (Presidente) e Joana Nicole Gonçalves (Tesoureira).

D

esde a sua abertura, a 27 de

dadão; a alteração de morada; a criação

pamentos informáticos, sinalética e cir-

Apesar dos serviços se destinarem à

outubro de 2020, o Espaço Ci-

de chave móvel digital; a renovação

cuito exclusivo de telecomunicações. A

população em geral, o Espaço Cida-

dadão de Armação de Pêra já

de carta de condução; a marcação de

formação inicial, com 35 horas presen-

dão constitui-se como uma importante

efetuou mais de 600 atendimentos ao

atendimentos na Segurança Social; e

mais-valia para os Armacenenses que

público e regista uma média diária de 8

a marcação de consultas no Centro de

podem poupar tempo e dinheiro ao

atendimentos. Em funcionamento, nas

Saúde.

instalações da Junta de Freguesia, este
caracteriza-se por ser um serviço de
proximidade à população que permite
ajudar muitos cidadãos que não estão
aptos ou não têm a possibilidade de
utilizar recursos digitais para aceder
a um conjunto de serviços que alguns
organismos públicos têm disponíveis.

De salientar é também a importância
deste serviço no desenvolvimento de
competências digitais na população,
cumprindo um dos principais objetivos
do projeto Espaço Cidadão, por via da
realização de serviços digitais de forma
autónoma pelos cidadãos.

…realização de um
investimento inicial de
aproximadamente 3 mil
euros em equipamentos
informáticos, sinalética
e circuito exclusivo
de telecomunicações.

O Espaço Cidadão de Armação de Pêra

…permite ajudar muitos
cidadãos que não estão
aptos ou não têm a
possibilidade de utilizar
recursos digitais para
aceder a um conjunto
de serviços que alguns
organismos públicos
têm disponíveis.
Com o apoio das nossas funcionárias
os cidadãos podem aceder a serviços
online que são disponibilizados por diversas entidades tais como ACT, ADSE,
ADENE, Ministério da Saúde, SEF, ISS,

resultou de um protocolo de cooperação celebrado entre a Junta de Freguesia e a Agência de Modernização
Administrativa (AMA) e apresenta-se
como uma relevante conquista do Exe-

ciais, foi realizada na Sala Polivalente
do 1.º piso da nossa sede e nela participaram as nossas funcionárias e outros

evitar a deslocação a serviços que se
encontram desde então à sua porta.

…uma importante
mais-valia para os
Armacenenses que
podem poupar tempo
e dinheiro ao evitar a
deslocação a serviços
que se encontram desde
então à sua porta.

formandos de vários pontos do Algarve.

cutivo liderado por Ricardo Pinto. As
receitas obtidas pela prestação deste
serviço à população são residuais, mas
a verdade é que através deste protocolo foi concretizado mais um objetivo
estratégico definido. Recorde-se que
aquando da inauguração da atual sede
da Junta de Freguesia, a 1 de março de
2020, Ricardo Pinto havia assumido,
perante a população, o compromisso
de instalar este serviço em Armação de
Pêra, e assim foi.

CGA, IMT, IEFP, AT, DGAJ, DGAE e AMA

Para garantir a sua entrada em funcio-

e efetuar inúmeros serviços entre os

namento tivemos de assumir a reali-

quais destacamos, pelo elevado nível de

zação de um investimento inicial de

procura: a renovação do cartão de ci-

aproximadamente 3 mil euros em equi-

Na foto: Fernando Balbino, o 1.º cidadão a utilizar o Espaço Cidadão.
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Governo criou oportunidade para as Juntas de Freguesia exercerem novas competências

Junta quer mais competências
intenção e disponibilidade para rece-

via negocial e optou por manter na sua

Recorde-se que foi dentro da mesma

ber as novas competências, a partir do

esfera de atuação as competências pre-

lógica, que a Assembleia de Freguesia,

dia 01-01-2020. A concretização deste

vistas na atual legislação.

na sua reunião extraordinária de 01-

objetivo pouparia os Armacenenses a
deslocações desnecessárias à sede de

Entre as várias competências que a
Junta de Freguesia pretendia (e continua a pretender) receber estão, entre

C

om a publicação da Lei n.º
50/2018, de 16 de agosto e do

…o Governo de Portugal
criou mecanismos e
oportunidades para
que as freguesias
possam exercer algumas
competências que até
agora têm estado na
esfera de atuação dos
municípios.

Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30

mecanismos e oportunidades para que,

concelho para tratar de assuntos que

numa ótica de maior proximidade às

poderiam passar a ser resolvidos nas

populações e aumento dos níveis de efi-

novas instalações da Junta de Freguesia.

nossa proposta que permitiu instalar
o Espaço Cidadão na freguesia, que é
hoje uma realidade e uma aposta ganha.

rações nos estabelecimentos de edu-

Continuaremos a desenvolver os nos-

cação pré-escolar e do primeiro ciclo;

sos melhores esforços para que a Junta

a utilização e ocupação da via pública;
o licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial; a autorização da realização de espetáculos
desportivos e divertimentos na via
pública; a autorização da atividade de
exploração de máquinas de diversão; a
autorização da realização de fogueiras
e do lançamento e queima de artigos
pirotécnicos.

de abril o Governo de Portugal criou

ciência e eficácia dos serviços públicos,

outras: a realização de pequenas repa-

02-2019 aprovou, por unanimidade, a

Neste contexto, e por acreditarmos
que através de uma gestão de proximidade é possível melhorar a qualidade

A concretização deste
objetivo pouparia
os Armacenenses
a deslocações
desnecessárias à sede de
concelho para tratar de
assuntos que poderiam
passar a ser resolvidos
nas novas instalações
da Junta de Freguesia.

Apesar do mérito da nossa intenção e de

dos serviços públicos prestados à po-

termos sido a única Junta no concelho a

pulação, importa reforçar que temos

manifestar essa disponibilidade, lamen-

procurado conquistar novas compe-

de Freguesia assuma cada vez mais res-

tavelmente a nossa vontade revelou-se

tências e responsabilidades na área ad-

ponsabilidades porque sabemos que ao

Foi precisamente neste contexto, que

insuficiente. O executivo municipal não

ministrativa e operacional, apesar disso

fazê-lo quem ganha é Armação de Pêra

a Junta de Freguesia manifestou a sua

se disponibilizou a abrir a indispensável

implicar mais trabalho.

e as suas gentes.

prémios, entre os quais se destacam as

mos todos em maior segurança. Incer-

consagrações como Campeões Ibéricos

tezas à parte vai continuando, visto que

em Vila Franca de Xira em 2017, como

o trabalho de preparação para a compe-

Campeões Nacionais em Elvas em 2018,

tição implica cuidar das suas aves com a

e como Vice-Campeões Mundiais na

mesma dedicação quer elas participem

Holanda em 2019. Melhor Ave da Ex-

ou não em certames. Hoje é reconhe-

posição e Melhor Exótico foram as dis-

cido a nível regional, nacional e inter-

tinções mais frequentemente atribuí-

nacional, e detém cerca de 1500 casais,

das, até que em 2020 a pandemia lhes

de 15 a 20 espécies diferentes, desde os

trocou as voltas e por decisão própria

exóticos mais pequenos a papagaios e

não participaram em nenhuma das

araras, mas gosta de lembrar que co-

competições realizadas. Após três anos

meçou por criar canários e periquitos

de competições o balanço da equipa,

em criança, e que em casa sempre teve

entretanto geograficamente separada, é

um pássaro.

as freguesias possam exercer algumas
competências que até agora têm estado
na esfera de atuação dos municípios.

Campeão de Ornitologia
em Armação de Pêra
Comércio Local

V

ítor Manuel Ribeiro Miguel, natural de Torres Vedras, chegou
a Armação de Pêra há 27 anos.

Desde cedo que o acompanha o amor
pelos animais e principalmente pelas
aves, mas foi preciso o desafio do filho,
com quem hoje forma equipa de criação

mação de Pêra a partir do qual se lançaram na competição deste tipo de aves.

mais do que positivo.

Pode ver algumas das aves de Vítor Mi-

Vítor Miguel, também reconhecido

guel no estabelecimento “O Mundo das

tologia. Juntos começaram, em 2016, um

Entre 2017 e 2019 participaram em 9

como Melhor Criador em 2018, gostava

Aves” situado na Rua Álvaro Gomes,

viveiro de aves exóticas e um ano depois

eventos de competição de onde trou-

que em 2021 voltasse a ser possível con-

Edifício Veleiro, Lote 6, Loja A, em Ar-

abriram um espaço comercial em Ar-

xeram cerca de uma centena e meia de

correr, o que significaria que já estaría-

mação de Pêra.

e competição para se aventurar na orni-
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Nova Toponímia
Foram atribuídos nomes a mais de 100 ruas
de Armação de Pêra

C

omo é do conhecimento comum a toponímia das ruas e os números de polícia são fundamentais para a referenciação do território, endereçamento
postal e localização de edifícios ou espaços. Além do mais, são exigidos

em qualquer processo ou documento administrativo que necessitem da morada
e identificação da pessoa, desde o cartão de cidadão, à carta de condução, entre
muitos outros.
Contudo, apesar da sua relevância na vida de todos nós, há muitas ruas sem nome
ou inadequadamente referenciadas e, por sua vez, também um número considerável de edifícios sem número de polícia (número de porta). Decorrem daqui, com
frequência, dificuldades de efetuar registos, perdas de correio, etc.
Foi assim, com a preocupação de sanar esta situação, que em 2016 teve início um
processo de atribuição de topónimos das ruas de Armação de Pêra sem nome ou
redefinição de outras inadequadamente referenciadas.

fases do processo que culminou com a aprovação final dos topónimos propostos
na reunião de Câmara de 10 de dezembro de 2018 e consequente divulgação pública.
Conscientes da importância desta situação e sabendo que, à exceção de duas
ruas, o Município de Silves ainda não iniciou a aplicação das placas de toponímia que, em termos práticos permitirá à população conhecer o nome atribuído
à sua rua, informamos que temos disponível na nossa página oficial da internet

No âmbito do referido processo realizaram-se duas sessões de participação públi-

(www.jf-armacaodepera.com/toponimia) o mapa final onde constam os novos to-

ca em 2016 com a finalidade de atribuir nomes às ruas da vila de Armação de Pêra,

pónimos. Importa também referir que estes topónimos já se encontram em vigor

a partir das quais foram recolhidos importantes contributos. Seguiram-se outras

e que os CTT já atribuíram os novos códigos postais.

Presidenciais 2021
População reconhece boa organização
das mesas de voto

M

arcelo Rebelo de Sousa venceu as eleições Presidenciais 2021, em Armação de Pêra, com 58,18% dos votos. André Ventura, com 17,88% ficou
em segundo, sendo o terceiro lugar ocupado pela candidata Ana Go-

mes, com 9,25%, a que se seguiram os restantes candidatos. Votaram 1913 eleitores
(40,75%), tendo-se registado 21 votos brancos (1,10%) e 19 votos nulos (0,99%). A
abstenção “venceu” novamente com 59,25% (2781 eleitores).
Para garantir todas as condições de segurança, no atual contexto epidemiológico,
e cumprir as orientações da Comissão Nacional de Eleições definidas em articulação com a Direção Geral de Saúde, o Pavilhão da Escola EB 2,3 de Armação de
Pêra foi, pela primeira vez, o local escolhido para instalar as mesas de voto na
nossa freguesia.
Ciente da importância deste ato eleitoral, em pleno Estado de Emergência, e em
particular pela necessidade imperiosa de garantir a segurança de todos os eleitores, dos membros das mesas de voto e dos seus funcionários, a Junta de Freguesia
empenhou-se na preparação e organização do espaço, com o apoio do Serviço de
Proteção Civil, Autoridade de Saúde e Agrupamento de Escolas Silves Sul.

como todo o espaço foi preparado e organizado, elogiando ainda a alteração do
local e o aumento do número das mesas de voto, que passaram a ser 5 em vez das
habituais 4.
Perante as evidências de todos os elementos recolhidos neste ato eleitoral, bem
como da avaliação feita à forma como o mesmo decorreu, conseguimos identificar
muitas vantagens para que o Pavilhão da Escola EB 2,3 de Armação de Pêra volte a
ser o local escolhido para instalar as mesas de voto nos próximos atos eleitorais,

De uma forma generalizada, os eleitores que exerceram o seu direito de voto sen-

independentemente do contexto COVID-19. A devido tempo faremos essa reflexão

tiram-se plenamente em segurança e manifestaram a sua satisfação pela forma

e tomaremos a melhor decisão.
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Entrevista a
Ricardo Pinto
Presidente da Junta de Freguesia
de Armação de Pêra

R

icardo Pinto, 40 anos de idade, casado, pai de duas filhas, cumpre o seu se-

a intervir, criando ainda mais dificuldade à nossa gestão. Contudo, o Fernando,

gundo mandato como Presidente de Junta, sendo que no período de 2009-

eu e a Marta conseguimos formar uma equipa muito coesa e chegámos ao final

2013 desempenhou as funções de Tesoureiro no Executivo presidido por

desse mandato com o sentimento de dever cumprido, trabalho feito e as contas

Fernando Santiago. Licenciado em Educação Física começou a sua atividade pro-

equilibradas. Foi um mandato muito difícil, mas sem dúvida que também foi uma

fissional como Professor na Escola EB 2,3 de Armação de Pêra (2003), tendo tra-

excelente experiência e aprendizagem.

balhado durante 6 anos como Gestor Desportivo do CF “Os Armacenenses” (20052010). Foi ainda Técnico Superior de Desporto no Município de Silves (2003-2014)
onde começou por ser responsável pela Gestão das Piscinas Municipais, assumindo pouco depois as restantes instalações desportivas e mais tarde as funções de
Chefe da Divisão de Desporto e Juventude.
Notícias do Mar (NM) – Está a cumprir o seu 3.º mandato, o 2.º como Presidente.
Recorda-se como tudo começou?

NM – Depois disso apresenta-se como candidato a Presidente de Junta em 2013.
Foi uma sucessão natural ou um objetivo que sempre teve?
RP – Foi uma sucessão natural que teve em Fernando Santiago o grande impulsionador, pois nunca foi meu objetivo inicial exercer esta função. Ele não podia ser
novamente candidato devido à lei da limitação de mandatos, mas mesmo que isso
fosse possível a decisão dele em retirar-se já estava tomada há muito tempo. Ele
desafiou-me a entrar nesta vida e sempre o considerei uma espécie de pai político.

Ricardo Pinto (RP) – Sim. Em 2005 fui convidado pelo então Presidente de Junta,

Muito do que sou hoje devo-o à minha família e também a ele. Estou-lhe muito

Fernando Santiago, para integrar a sua lista candidata às eleições, mas na altura

grato pelas oportunidades que me deu, pelos ensinamentos que me proporcionou,

acabei por recusar o convite, talvez por não me sentir ainda preparado. Em 2009

mas sobretudo por me ter tornado seu amigo. Ele criou a oportunidade para que

volto a ser convidado pelo Fernando e de imediato lhe disse que estava disponível,

eu pudesse crescer e começar a criar o meu próprio espaço na segunda metade

motivado, preparado e honrado pela possibilidade de servir Armação de Pêra.

do mandato em que trabalhei com ele. Isso foi importante para eu me apresentar

NM – Após Fernando Santiago vencer as eleições de 2005, entra no executivo
da Junta e assume as funções de Tesoureiro e não de Secretário. A que se deveu
essa situação?
RP – Logo na primeira reunião de executivo que o Fernando, eu e a Marta tivemos, ele pediu-me para exercer essas funções porque a Junta se encontrava numa
situação financeira muito difícil e era essencial equilibrar as contas. Ele conhecia

como candidato a Presidente de Junta, sendo que decisivas foram a minha vontade, motivação e determinação em abraçar esse enorme desafio, para o qual consegui reunir uma equipa muito forte.
NM – No seu 1.º mandato como Presidente, abdica do seu trabalho e torna-se o
mais jovem Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra e o primeiro a
tempo inteiro. A que se deveu essa decisão e que importância teve?

bem o trabalho que eu vinha desenvolvendo na área da gestão do CF “Os Armace-

RP – Foi de facto assim. Durante 2/3 meses ainda acumulei o meu trabalho com

nenses” e considerou que eu teria mais perfil para essa função.

o cargo de Presidente de Junta, em regime de não permanência, mas rapidamen-

NM – Que balanço faz desse primeiro mandato?
RP – Foi um mandato muito difícil porque a Junta de Freguesia estava de facto
numa situação financeira muito complicada. Deparei-me como uma realidade que
nem eu nem a Marta conhecíamos, mas que tivemos de aceitar e sobre a qual
fomos aprendendo a trabalhar. Confesso que foi frustrante termos de adiar muitos dos objetivos que tínhamos estabelecido porque as prioridades passaram a
ser outras. Neste período o país entrou em “bancarrota” e a TROIKA foi chamada

te percebi que seria melhor não continuar a fazê-lo. Embora gostasse muito do
meu trabalho em Silves, que inclusive me levou a abandonar a minha carreira de
professor em 2006 e a minha colaboração com o CF “Os Armacenenses” em 2010,
abdiquei de tudo e escolhi Armação de Pêra! Estava no início de um grande desafio
e, apesar de financeiramente ter ficado a perder, a possibilidade de me dedicar
a 100% à Junta de Freguesia era a minha maior motivação e o que eu mais queria. Não escondo que ao “libertar-me” da minha ligação laboral com o Município
de Silves, passei a desenvolver o meu trabalho na Junta sem receio de eventuais
constrangimentos ou limitações à minha ação, o que ainda aconteceu no início do
mandato. Passado este tempo, considero que esta foi a melhor opção que poderia
ter tomado naquele momento e hoje não tenho dúvidas que a Junta de Freguesia
saiu beneficiada com a escolha que fiz porque passou a contar com um Presidente
a tempo inteiro.
NM – Que balanço faz do seu 1.º mandato como Presidente?
RP – Faço um balanço extremamente positivo porque considero que marcou um
ponto de viragem na capacidade, dinamismo e ação da Junta de Freguesia. Crescemos a muitos níveis e conseguimos envolver a população, com um forte apoio
das nossas coletividades, em muitas das nossas iniciativas. Trouxemos uma nova

Na foto: Ricardo Pinto e Fernando Santiago em 2013.

realidade financeira à Junta de Freguesia que sempre se debateu com graves dificuldades e isso permitiu-nos resolver algumas questões pendentes do passado,
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mas sobretudo projetar o futuro com audácia e ambição. Mais do que um conceito
teórico, o reforço da nossa autonomia foi e é hoje uma realidade inequívoca que
nos permitiu abraçar com outra força os desafios que sempre temos pela frente.
Estas conquistas permitiram-nos concretizar objetivos até então inalcançáveis e
manter uma dinâmica muito forte nas mais diversas áreas onde intervimos. Claro
que não foi tudo perfeito, mas também nunca é. Se por vezes erramos, foi antes de
tudo porque fizemos, mas sempre o soubemos reconhecer e ver nisso uma oportunidade de melhoria na nossa ação. É assim que temos evoluído. Considero que o
meu 1.º mandato como Presidente foi transformador, e isso reforçou a importância
da Junta de Freguesia para a população que hoje identifica em nós uma capacidade
que não reconhecia quando iniciei as minhas funções.
NM – O que destaca de mais positivo e negativo ao longo deste seu mandato?

Na foto: Ricardo Pinto no evento “Pirate Week 2015”.

RP – Em 1.º lugar tenho de destacar a qualidade da equipa que lidero, todo o
trabalho desenvolvido e a capacidade de envolver as pessoas nas inúmeras áreas

les que sujam; a insuficiência de recursos disponibilizados pelas várias entidades

onde intervimos (social, patrimonial, cultural, desportiva, ambiental, juvenil, edu-

(CMS, ALGAR e Junta) que intervêm nesta área tão complexa, exigente e ingrata.

cativa, etc.). Nesse mandato a Assembleia de Freguesia aprovou todas as nossas

O melhor de todos nunca chega a ser o suficiente. Por fim, e em 3.º lugar, des-

propostas por unanimidade, o que só foi possível porque houve trabalho de equipa

tacaria o término do evento “Pirate Week” que considero ter sido das melhores

e porque as várias forças políticas perceberem que após as eleições só existia a

coisas que Armação de Pêra foi capaz de criar por si própria, com alguns erros é

bandeira de Armação de Pêra. Em 2.º tenho de referir-me à nova realidade finan-

certo, mas com um grande envolvimento e colaboração de muitos agentes locais.

ceira que conseguimos implementar, determinante na resolução de problemas do

Foi um evento que teve um grande impacto na nossa freguesia e nos projetou a

passado e na concretização de objetivos definidos para esse mandato, tais como:

nível nacional e internacional num ápice. Muito se disse e se escreveu a respeito

a dinamização de grandes eventos ao longo de todo o ano que deram um valioso

daquele que para mim foi o maior evento colaborativo jamais aqui realizado, mas

contributo para aumentar a atratividade e competitividade do nosso território; a

independentemente de tudo isso, considero lamentável que se tivessem extrema-

realização de relevantes investimentos em vários domínios, e sobretudo na Lim-

do posições que vieram a determinar o fim de um evento que teve na sua génese

peza Urbana; o apoio concedido à finalização das obras do Estádio Municipal e ao

a recriação histórica de um ataque de piratas turcos a Armação de Pêra ocorrido a

restauro da Igreja após o incêndio de 2014. Por fim, tenho de referir-me à estraté-

13 de julho de 1559. Ainda tenho a esperança que este evento, embora em moldes

gia que delineamos e seguimos para que a CMS viesse a concretizar a obra do atual

diferentes, possa voltar a realizar-se antes de eu deixar a Junta de Freguesia, sen-

edifício sede da Junta de Freguesia.

do que eu estarei sempre do lado da solução e nunca do problema.
NM – Começa este seu 2.º mandato como Presidente de Junta a dizer que“(…)
mais do que fazer muito e bem, é tempo de fazer as coisas certas!” Isso tem de
facto acontecido?
RP – Com a experiência acumulada percebi que mais do que fazer muita coisa,
importa fazê-las bem e depois que sejam as coisas certas. Houve que dosear o ímpeto de querer fazer tudo a toda a hora para que a Junta pudesse criar condições
para investir nela própria, para continuar a desenvolver-se, a progredir e a dispor
de cada vez mais recursos para responder às necessidades e anseios da população.
Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que isso tem acontecido e as evidências são óbvias. Veja-se o caso do restauro da Capela da Fortaleza ocorrido neste mandato. Numa conversa que tive com o Sr. Padre Joaquim Beato propus-lhe

Na foto: Tomada de posse do atual Executivo da Junta a 18 de outubro de 2017.

Quanto aos aspetos mais negativos, começo por destacar o exigente relacionamento institucional registado com o executivo municipal do qual nunca sentimos
um verdadeiro e constante apoio à nossa ação. Foram demasiadas situações em
que nos sentimos entregues à nossa sorte e também impossibilitados de participar, a devido tempo, em decisões importantes para a nossa freguesia. Tomarmos
conhecimento de determinadas iniciativas da CMS através da comunicação social,
redes sociais ou através de terceiros foi também uma constante. Quero deixar
claro que a Junta tem as suas atribuições e competências e ninguém pode pensar,
em momento algum, que podemos assumir o papel insubstituível que terá de ser
desempenhado pela CMS em Armação de Pêra. Que não haja equívocos quanto a
isto. Não temos essa pretensão e muito menos essa possibilidade. Os recursos das
duas autarquias devem ser complementares e nunca concorrenciais. Sempre que
fomos capazes de unir esforços, conseguimos ser melhores. Por isso digo, politiquices à parte, temos de esquecer de vez o secundário que nos divide e focar-nos
no essencial que nos deve unir. De outra forma, Armação de Pêra continuará a
não ter possibilidade de resolver problemas antigos e terá sérias dificuldades em
progredir. Em 2.º lugar tenho de referir-me à dificuldade que sempre sentimos

realizar essa obra. Eu próprio desenvolvi todo o processo burocrático para que o
Governo nos concedesse a devida autorização para a realização das obras e mesmo tendo demorado 3 anos a obter todas as autorizações isso nunca me demoveu.
Veja-se a aposta e melhoria operada em eventos como o Carnaval ou a Passagem
de Ano que têm arrastado milhares de pessoas a Armação de Pêra. Posso também
referir-me à nossa estrutura operacional, onde já investimos mais de 200 mil euros na aquisição de viaturas e equipamentos mecânicos que hoje nos permitem ser
mais eficientes e eficazes na nossa ação. A disponibilização de uma verba superior
a 100 mil euros às instituições que trabalham na nossa freguesia em prol de todos
nós. A instalação do Espaço Cidadão na atual Junta de Freguesia. O processo em
que nos envolvemos desde o primeiro momento que dará origem à criação da Área
Marinha Protegida de Interesse Comunitário do Algarve, a preparação feita nas
eleições “Presidenciais 2021” com a instalação das mesas de voto no Pavilhão da
Escola EB 2,3 ou, mais recentemente, a homenagem da Junta de Freguesia aos Pescadores de Armação de Pêra através da exposição fotográfica patente no edifício
da Praça Velha. Estes são apenas alguns exemplos das tais coisas certas que temos
vindo a fazer e que têm feito a diferença na vida dos Armacenenses.
NM – O atual mandato aproxima-se do fim. Que balanço faz do mesmo?

na área da limpeza urbana, sobretudo no período de verão, que se deveu (e deve)

RP – Apesar da fadiga pandémica que nos assola a todos, faço um balanço muito

essencialmente a 3 fatores: a falta de civismo das pessoas; a impunidade daque-

positivo do atual mandato. Contudo, procuro não olhar muito para trás porque
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terminal rodoviário. Quanto ao meu maior sonho, sem dúvida é que as minhas filhas
possam cá estudar até ao 12.º ano e que Armação de Pêra se torne uma cidade!
NM – Sendo o desempenho das funções de Presidente de Junta muito exigente,
onde fica a família?
RP – Para mim a família fica sempre em primeiro lugar e procuro passar essa mensagem a todos os que comigo trabalham. O suporte familiar é o meu maior pilar e
onde posso ser apenas o Ricardo, o marido, o pai, o filho, o irmão, o amigo e tudo o
resto. Sem esse suporte permanente eu não teria condições para desempenhar as
funções que desempenho. Não é fácil e por vezes chega a roçar o impossível, mas
procuro cultivar um equilíbrio entre a dimensão pessoal e profissional, que por
vezes se confundem. As minhas pessoas sabem que em alguns momentos os compromissos profissionais são prioritários, mas também conhecem o compromisso
Na foto: Passagem de Ano 2015/2016 com a banda ÍRIS.

que tenho comigo próprio e com eles. Quando as situações o permitem procuro
que a minha família participe na minha dimensão profissional e isso tem aconteci-

sei que lá atrás já não mora nada. Tudo aquilo que já foi feito ou conquistado,
pouco importa porque está adquirido. Logo a partir desse momento deixa de ter
valor aos olhos da população por muito importante que seja ou tenha sido. Sou
desprendido do que já foi feito, mas não escondo que gosto de ser reconhecido
quando há motivos para isso (e há). Apesar de se dizer habitualmente que “o povo
tem a memória curta” tenho a certeza de que, em consciência, os Armacenenses
saberão reconhecer tudo aquilo que temos conseguido fazer em prol da nossa

do por vezes. É frequente ajudarem-me em algumas das minhas tarefas, mas sem
dúvida que a sua presença e apoio fazem toda a diferença. Seja nesta função ou
em qualquer outra, se não houver espaço para a família é porque alguma coisa de
muito errado estamos a fazer na nossa profissão.
NM – Já decidiu se vai ser novamente candidato a Presidente de Junta ou
adivinham-se voos mais altos?

terra e do desenvolvimento da Junta, da mesma forma que serão capazes de iden-

RP – Posso dizer que enquanto me sentir útil e com condições para continuar a

tificar aquilo que ainda não foi feito. Pois bem… é precisamente aqui que reside o

trabalhar por Armação de Pêra estarei disponível para desempenhar estas funções,

meu foco e motivação. É no próximo objetivo, no desafio seguinte e na tarefa que

desde que os Armacenenses assim o entendam e a minha família me apoie nessa

vem depois, que aplico toda a minha experiência acumulada e para onde canalizo

decisão. De momento estou apenas empenhado e focado em dar o meu melhor até

as minhas energias. Sem qualquer vaidade digo que sinto orgulho de tudo o que já

ao final do atual mandato, embora não esconda que a minha vontade seja conti-

fiz desde o primeiro dia que comecei a trabalhar na Junta e o sentimento de dever

nuar. A devido tempo irei ponderar e tomarei a decisão que considerar ser melhor.

cumprido é em mim uma realidade. Sinto-o porque conheço tudo ao mais ínfimo

Quanto a voos mais altos, prefiro ter os pés bem assentes no chão, mas o futuro

detalhe e sei bem o empenho que coloquei em cada projeto, iniciativa e objetivo.

é já ali.

Mais do que isso, conheço a minha determinação e vontade de fazer ainda mais
e melhor. Quem comigo já trabalhou ou trabalha, sabe bem que nunca fui um ho-

NM – Há alguma coisa que gostasse de acrescentar?

mem de promessas, mas sabem que sou um homem de consensos, de palavra, de

RP – Estamos a atravessar um período crítico e a fadiga pandémica é uma reali-

compromisso e de trabalho. Sou alguém que valoriza e respeita muito quem comigo trabalha seja a que nível for e onde quer que seja.
NM – O que ainda lhe falta fazer? Quais são as grandes obras que Armação de

dade incontornável na vida de todos nós. Apelo aos Armacenenses para que cumpram as determinações dos órgãos de soberania e as orientações da DGS para que
juntos possamos ultrapassar estes tempos adversos com a maior brevidade. Apelo

Pêra precisa? Qual é o seu maior sonho para a nossa freguesia?

à solidariedade coletiva, onde todos devemos estar atentos a eventuais situações

RP – Desde o primeiro dia que o meu principal objetivo e compromisso sempre foi

para amanhã. A sazonalidade é uma característica marcante na nossa freguesia.

deixar a Junta bem melhor do que a encontrei. Com toda a frontalidade digo que
isso é hoje uma realidade inequívoca, mas sobre a qual ainda continuo a trabalhar
diariamente. Refiro-me em concreto à resolução de todos os problemas financeiros que sempre existiram, à existência de uma sede própria da Junta de Freguesia,
ao alargamento das nossas competências administrativas e operacionais, ao aumento dos recursos humanos, materiais e financeiros alocados às áreas que temos
à nossa responsabilidade, entre outras que poderia aqui referir. Nesta função que

que careçam de algum tipo de intervenção porque há apoios que não podem ficar
Uma crise social e económica sem precedentes instalou-se na nossa comunidade e, talvez mais do que nunca, precisamos uns dos outros para a superar. Não
tenho dúvidas que esta tempestade passará, mas ninguém sabe quando, nem como
sairemos dela. Temos a obrigação de nos reinventar para transformar esta crise numa oportunidade. Estou convicto que assim será, para que juntos possamos
continuar a construir o futuro de Armação de Pêra.

desempenho há a particularidade que é sempre mais aquilo que está por fazer, do
que aquilo que foi feito, mas resolvida que está a questão da sede da Junta, gostaria
de conseguir resolver a inexistência de um espaço condigno e com as características necessárias para acolher a nossa área operacional. A Praça Velha está mesmo
velha e não há margem para continuarmos ali por muito mais tempo. Armação
de Pêra precisa de mais população residente, mais e melhores equipamentos e
espaços públicos, mais hotéis, mais comércio aberto todo o ano. A nível de obras
públicas, muito haveria a dizer, mas destacaria as seguintes: requalificação de toda
a praia, aumentando o areal disponível a par da melhoria das acessibilidades e
condições de parqueamento a nascente e poente da vila; requalificar a Praia dos
Pescadores e criar uma ponte pedonal com passadiços que liguem Armação de
Pêra até à Praia Grande (Pêra); melhorar toda a rede de esgotos, águas pluviais e
abastecimento de água na zona baixa (aldeia) e outras zonas onde também há problemas graves; criar grandes áreas verdes de fruição pública; requalificar o mercado municipal, o casino, a fortaleza e o edifício da lota; construir um novo jardim
de infância na zona das escolas; criar um parque de feiras e mercados; melhorar o

Na foto: Ricardo Pinto na atual sede da Junta de Freguesia.
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Junta de Freguesia gastou mais de 270 mil euros no exercício das competências delegadas pela CMS

Delegação de Competências 2020
Nos termos da legislação vigente, em

ser celebrado com a Câmara Municipal

as quais a manutenção e conservação

Município de Silves, a par da disponibi-

finais de 2017, a Junta de Freguesia

de Silves para o quadriénio 2018-2021.

de Espaços Verdes e Jardins que nun-

lização de uma viatura destinada à re-

negociou com o executivo municipal,

Partimos para essa negociação com

ca havíamos exercido. Embora distante

colha de monos e verdes, um aspirador

até ao ponto que lhe foi permitido, os

o objetivo de obter uma verba anual

do valor que pretendíamos, chegamos

elétrico glutton e alguns equipamentos

termos e condições do acordo de De-

de 250 mil euros para o exercício das

a um acordo que previu a transferência

mecânicos destinados à área de Es-

legação de Competências que veio a

várias competências delegadas, entre

de 176.680,42 € anuais provenientes do

paços Verdes e Jardins.

O quadro acima apresenta, de uma forma sucinta, o resumo financeiro do ano

a adaptar e a redirecionar toda a nossa ação, a dar respostas que nunca havíamos

de 2020 relativo ao exercício das competências que nos estão delegadas. Através

dado e a encontrar novas soluções para os obstáculos que tivemos de ultrapassar.

da sua análise é fácil perceber que o valor recebido da CMS não é suficiente para

Enquanto muitos foram forçados a ficar em casa confinados, os nossos funcio-

fazer face à totalidade das despesas assumidas, nem chega tão pouco para cobrir

nários não tiveram essa possibilidade. Eles continuaram a trabalhar diariamente

todos os custos com os salários dos nossos funcionários operacionais, pelo que o

em prol de todos nós, apesar dos seus receios e inseguranças perante um inimigo

diferencial existente, a par das despesas de funcionamento e o investimento por

invisível. O que todos nós lhes exigimos coletivamente, foi muito mais do que eles

nós realizado tiveram de ser feitos à custa das nossas receitas próprias.

estavam aptos e preparados para fazer, mas ainda assim eles não viraram a cara
à luta, nem vacilaram. Eles colocaram os nossos interesses coletivos à frente dos

Já no que se refere ao exercício das várias competências que nos foram delegadas,

seus próprios interesses individuais. Nós não nos esquecemos de tudo o que eles

o ano de 2020 ficou, incontornavelmente, marcado pelas limitações decorrentes

têm feito por nós e queremos que todos saibam que o reconhecemos e agradece-

da pandemia mundial provocada pela COVID-19. Esta nova realidade obrigou-nos

mos. Isto é serviço público no seu estado mais puro!

Na foto: Estrutura operacional da Junta de Freguesia.
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Limpeza Urbana

onde o verde seja a cor dominante no meio do caos urbanístico que tomou conta da

Como sabem a Limpeza Urbana, é de

e Jardins onde possamos passear sem atropelos, fazer um pic-nic em família, praticar

todas as áreas à nossa responsabilidade
aquela que maiores desafios e dificuldades nos coloca, mas também aquela
para onde canalizamos mais recursos
humanos, materiais e financeiros.
Temos reforçado de sobremaneira
os meios alocados a esta área, com a
aquisição de mais e melhores viaturas,
meios mecânicos, novas papeleiras,
dispensadores de sacos para recolha de
dejetos caninos, contratação pontual de serviços especializados. Apesar de não

nossa vila. Tal como muitas outras terras também nós precisamos de Espaços Verdes
desporto ao ar livre, conviver e as nossas crianças possam sê-lo em segurança.
Neste âmbito, e porque é natural que alguns não conheçam, importa fazer referência
à área verde criada pelo Município de Silves, iniciativa que saudamos, num terreno a
norte do antigo campo de futebol, junto à Praia dos Pescadores, que será ainda ampliado no futuro, mas que hoje já é uma realidade.
A partir do momento em que passamos a executar tarefas neste domínio, tornou-se
óbvio para nós que há muitos pequenos espaços verdes na nossa freguesia que exigem da nossa parte uma atenção permanente, sendo que para tal dispomos de uma
equipa constituída por 4 operacionais, 1 camião ligeiro de caixa aberta, vários equipamentos mecânicos e diversas ferramentas.

termos dúvidas do aumento da nossa capacidade de trabalho, reconhecemos que
o nosso melhor é muitas vezes insuficiente para fazer face às reais necessidades,
mas sobretudo ao que Armação de Pêra precisa e merece.
Se é verdade que do nosso lado é possível fazer sempre mais a melhor, sendo
esse o nosso compromisso, não é menos verdade que travamos uma luta desigual
com a falta de civismo que muitos ainda insistem em ter. Somos muito poucos
a limpar para tantos a sujar e, infelizmente, a impunidade daqueles que sujam é
uma lamentável realidade.
Da nossa parte continuaremos a reforçar os meios alocados à área urbana e trabalharemos no sentido de sermos mais eficientes e eficazes na nossa ação. Con-

Mercado Municipal
O Mercado Municipal de Armação de Pêra é sinónimo de produtos frescos e de qualidade, assim como de um atendimento próximo e em segurança aliado a um ambiente
familiar. O trabalho desenvolvido pela nossa Junta de Freguesia neste equipamento
consiste em garantir todas as condições para que os comerciantes do mercado possam exercer a sua atividade comercial dentro das normas de segurança e de higiene
aplicáveis, assegurando ainda o seu regular funcionamento.

tudo, é para nós evidente que apenas será possível evoluir coletivamente quando
formos capazes que dirigir as nossas críticas e penalizar aqueles que sujam, ao
invés de apontarmos sempre o dedo a quem tem a missão de limpar.
Para o exercício desta competência dispomos, entre outros meios, de 9 funcionários, 1 varredora, 1 camião ligeiro de caixa aberta, 1 veículo elétrico de caixa
aberta, 2 aspiradores (glutton), a par de outros equipamentos de menor dimensão.

Espaços Verdes e Jardins
Desde 2018 que a responsabilidade de conservar e manter os Espaços Verdes e Jardins na nossa freguesia está atribuída à Junta. Apesar do corte, poda e manutenção
de árvores, assim como a gestão de todos os sistemas de rega, continuar a pertencer
ao domínio do Município de Silves. Esta nova experiência tem-se constituído como
uma aprendizagem para nós e o balanço que fazemos do seu exercício é francamente
positivo.
Tal como a maioria da população, também nós, consideramos que Armação de Pêra
“não tem espaços verdes”, isto porque nos faltam grandes áreas de fruição pública

Em março de 2020, quando surgiu o primeiro confinamento geral, foi determinado
o encerramento de todos os mercados municipais no concelho de Silves e a Junta
de Freguesia esteve desde logo ao lado dos comerciantes do mercado abdicando de
receber as taxas devidas pela ocupação das bancadas e as rendas das lojas, nos meses
de março e abril.
No atual confinamento geral, foram criadas condições para que o mercado continuasse aberto ao público e, mais uma vez, a Junta de Freguesia colocou-se ao lado
dos comerciantes, reduzindo os valores das taxas devidas, entre 25 e 100%. Esta medida de apoio aos comerciantes deste espaço, tem sido alvo de avaliação contínua e
revista em função do contexto de saúde pública e conjuntura económica.
Apesar do grande dinamismo que este equipamento público tem, as suas instalações
apresentam problemas e limitações estruturais que só poderão ser resolvidas com
uma requalificação global do nosso mercado, necessidade essa há muito identificada
e para a qual temos apelado repetidamente à intervenção do Município de Silves.
Neste contexto, é com grande satisfação que constatamos que o orçamento municipal para 2021 previu 45 mil euros com o objetivo de ser elaborado o respetivo projeto
de requalificação que permitirá depois abrir o concurso público para a realização da
empreitada de requalificação do Mercado Municipal de Armação de Pêra.
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Mercado de Rua

Caminhos Rurais

O Mercado de Rua suspendeu a sua atividade em março de 2020 e voltou a funcionar

A manutenção e conservação de caminhos públicos no território da nossa fre-

em finais de maio na sua nova e atual localização, ou seja, no espaço exterior existente

guesia é também uma competência que está atribuída à Junta de Freguesia, sen-

entre a antiga Escola Primária e a nova Junta de Freguesia. Atendendo às exigências

do que com os 4.180,35 € anuais que recebemos do Município de Silves para essa

que nos foram impostas pela Autoridade de Saúde identificámos este espaço que

finalidade temos procurado fazer o nosso melhor para que os vários caminhos

permitiu o regresso do Mercado de Rua.

rurais se mantenham transitáveis e em bom estado de conservação. Não tendo a
nossa freguesia um território vasto que justifique a existência de meios próprios
para realizar as várias intervenções levadas a cabo ao longo do ano, recorremos habitualmente à contratação de serviços de empresas especializadas neste
tipo de trabalhos que consistem em limpeza de bermas e valetas, colocação de
tout-venant e pó de pedra para regularização dos vários caminhos de terra batida. As fortes chuvas que por vezes ocorrem provocam sempre estragos consideráveis em muitos destes caminhos e nem sempre temos a possibilidade de ser tão
céleres como gostaríamos e seria necessário para repor a normalidade.

Com uma colaboração efetiva de todos os comerciantes foi possível implementar a
solução de organização do espaço que criámos e a verdade é que temos recolhido
opiniões muito positivas de todos os clientes deste mercado quanto à sua nova localização. Embora com algumas dificuldades que já prevíamos, procurámos melhorar
as condições de trabalho dos comerciantes que participam neste mercado semanal,
sendo que as maiores dificuldades continuam a ser a logística das cargas e descargas,
dias de chuva, a par da pouca área disponível que não nos tem permitido expandir
este mercado como gostaríamos.

Cemitério Municipal
O Cemitério Municipal de Armação de Pêra é gerido pela Junta de Freguesia e
é um espaço que tem merecido sempre da nossa parte uma atenção especial,
atendendo à natureza da sua missão e especificidades próprias.

Casa Mortuária
A Casa Mortuária de Armação de Pêra é também gerida pela Junta de Freguesia,
sendo um espaço que presta um importante apoio às cerimónias fúnebres realizadas na nossa vila. Depois de em 2019 termos colocado um banco de jardim e
um cinzeiro no exterior, em 2020 procedemos à instalação de ar condicionado
nestas instalações para melhorar as condições de conforto dos seus utilizadores
aquando dos velórios. Mesmo com as limitações decorrentes da atual situação
epidemiológica, em conjunto com a paróquia e as várias agências funerárias, temos conseguido encontrar soluções para que este espaço continue a cumprir a
sua missão.

A limpeza interior e exterior do espaço é uma preocupação constante sendo que,
em vários momentos, a nossa equipa de Espaços Verdes e Jardins é chamada a
intervir neste domínio. Temos vindo a realizar alguns investimentos importantes,
como: a construção de um depósito subterrâneo para ossadas; a pintura exterior
e interior de todos os muros; a identificação do próprio cemitério; sendo que o
ano de 2020 ficou marcado pela construção de dois novos módulos de gavetões,
num investimento total de 29.569,50 €.
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PAIFAP já disponibilizou mais de 100 mil euros às instituições da freguesia

Junta de Freguesia ao lado
das instituições

O

PAIFAP – Programa de Apoio

Em 2020, devido à quebra de receitas

às Instituições da Freguesia

que tivemos, à resposta dada à pande-

de Armação de Pêra é, desde

mia e aos importantes investimentos

2013, o mecanismo através do qual a

realizados no novo edifício da Junta de

Junta de Freguesia apoia, financeira e

Freguesia e no Cemitério, não nos foi

logisticamente, as instituições que tra-

possível aumentar o valor anual dis-

balham na área da nossa freguesia.

ponibilizado às instituições da nossa

Em 2013 apoiamos 9 instituições, mas
este número tem vindo a crescer, assim
como as verbas por nós disponibilizadas. Em 2020 já foram apoiadas 14 instituições da nossa freguesia.

terra, como era nossa intenção. Ainda
assim, e num ano em que muitas instituições reduziram, em grande parte ou no seu todo, as suas atividades,

Na foto: Assinatura de Contratos-Programa | PAIFAP 2018.

disponibilizamos uma verba de 11.050
euros do nosso orçamento, sendo que

Em tempos difíceis, exigentes e de

as várias instituições receberam indivi-

grandes incertezas estamos a reforçar

dualmente 50% do valor entregue em

e consolidar o PAIFAP porque é para nós

2019. A exceção a este critério incidiu

claro que o associativismo desempenha

sobre a verba disponibilizada aos Bom-

um papel basilar na nossa sociedade

beiros Voluntários de Silves, aos quais

na medida em que é responsável pela

decidimos conceder o apoio financeiro

criação de dinâmicas muito próprias e

correspondente a 100% do valor entre-

extremamente ricas, em que o espírito

Desde 2013 já entregamos às insti-

gue em 2019, ou seja, 4.200 euros, aten-

voluntário e empreendedor com que os

tuições que trabalham em prol da nos-

dendo à natureza insubstituível da sua

seus dirigentes e demais colaborado-

sa comunidade 108.228,23 euros!

missão.

res conseguem idealizar, desenvolver

Além do apoio financeiro ao seu funcionamento anual, temos apoiado atividades pontuais e investimentos realizados pelas instituições da nossa terra na
melhoria das suas instalações próprias
e das suas condições de trabalho.

e concretizar projetos, atividades e iniciativas, frequentemente com recursos
insuficientes é, no mínimo, inspirador
e constitui-se um importante ensinamento para todos nós.
Assim, e porque reconhecemos e acreditamos no trabalho desenvolvido pelas instituições da nossa terra, em 2021
iremos disponibilizar mais 15 mil euros
do nosso orçamento para apoiar o seu
funcionamento anual.

Centro Paroquial
de Santo António
das Areias
Paróquia de Armação de Pêra concretiza obra
de grande importância para a nossa comunidade
O Centro Paroquial terá o nome do seu Padroeiro, Santo António das Areias, e vem
responder a um conjunto de necessidades e anseios da comunidade, tais como:

N

o dia 16 de junho de 2020, na sede da Junta de Freguesia, foi assinado o

salas de catequese, espaços para eventos e convívios paroquiais, apoios comunitários, entre outros.

contrato da empreitada de construção do novo Centro Paroquial da vila,

Decorridos 5/6 meses do início desta obra, já é possível perceber a dimensão e im-

onde estiveram presentes o Sr. Padre Joaquim Beato, os representantes

ponência do futuro Centro Paroquial, cujos trabalhos têm decorrido num terreno

das empresas construtura e fiscalizadora, o Presidente da Junta, Ricardo Pinto, e
ainda alguns membros do Conselho Económico da Paróquia de Armação de Pêra,
que tiveram participação ativa nos processos de tomada de decisão prévios à assinatura deste contrato.

contíguo à Casa Mortuária de Armação de Pêra e a um ritmo muito bom.
Neste sentido, a Junta de Freguesia felicita a Paróquia de Armação de Pêra por
esta iniciativa tão meritória, destacando a sua coragem, ousadia, resiliência e empreendedorismo ao avançar com uma obra desta dimensão, a qual irá permitir

A obra, da responsabilidade da Paróquia, terá uma duração de 15 meses e um custo

dotar Armação de Pêra de uma instalação moderna, funcional e preparada para

total de 1.140.000,00 €, sendo que a Bênção e Lançamento da 1.ª Pedra foi feita

responder às necessidades atuais e futuras da nossa comunidade, concretizando

no dia 4 de setembro de 2020, numa breve cerimónia presidida pelo Sr. Bispo do

assim um sonho de várias gerações que se constitui ainda como um importante

Algarve, D. Manuel Neto Quintas.

legado para as gerações vindouras.
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Junta de Freguesia reforça apoio à população mais vulnerável em tempos de pandemia

COVID-19

A

COVID-19 transformou as nossas vidas e obrigou-nos a mudanças drás-

O apoio social prestado à população é uma realidade, manifesta-se de diferentes

ticas na forma como interagimos e nos relacionamos, subtraindo-nos e

formas e tem vindo a ser reforçado. A nível administrativo temos apoiado a popu-

privando-nos de muito do que considerávamos adquirido.

lação, sobretudo a mais idosa, a tratar de vários assuntos, evitando assim que estas

A humanidade tem perante si um preocupante e exigente desafio. Por todo o

tenham de sair de casa ou até de sair de Armação de Pêra para os resolver.

mundo, a resposta dada à COVID-19 tem colocado sobre uma pressão perma-

Na área alimentar, o apoio disponibilizado é hoje 2 a 3 vezes superior àquele que

nente muitos serviços públicos. Neste âmbito, temos de destacar e referir-nos

existia antes do início da pandemia. Garantimos a entrega diária de refeições já

ao insubstituível papel desempenhado pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS), e

confecionadas a famílias que não dispõem de condições ou meios para as fazer,

muito particularmente, aos seus profissionais a quem hoje (mais do que nunca)

muitas vezes diretamente nas suas casas ou nos locais onde habitam. De igual

reconhecemos e todos estamos gratos. São de facto heróis a atuar na “primeira linha”.

forma, entregamos mensalmente cabazes de alimentos a outras famílias que ne-

Aliada a esta crise de saúde pública, instalou-se também uma grave crise econó-

cessitam destes bens essenciais.

mica e social que não tem paralelo nas últimas décadas.
São inúmeras as famílias, empresários, comerciantes, instituições, coletividades,
mas também alguns organismos públicos, que se debatem com inúmeras dificuldades para fazer face aos seus compromissos imediatos e garantir as suas necessidades mais básicas.
Nem sempre com sucesso, o Governo tem procurado disponibilizar respostas
concretas a problemas reais, sendo também essa uma realidade a nível das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia. Por sabermos que os recursos disponíveis
não abundam, desde o início da pandemia, temos vindo a trabalhar em estreita
articulação com as várias entidades locais e concelhias para que as respostas a dar
à população sejam céleres, eficientes, eficazes e adequadas a cada situação.
Cientes que a Junta de Freguesia é o órgão de poder local mais próximo da população, temos trabalhado afincadamente para identificar o maior número de situações que exijam a nossa intervenção, mas sobretudo das entidades com quem
colaboramos, para que a ajuda chegue rápido e a quem dela precisa. Aqui, apelamos a que a população nos procure se estiver numa situação de vulnerabilidade ou
tenha conhecimento de alguém nessa condição.
À medida que toda a situação epidemiológica foi evoluindo e o seu conhecimento
foi aumentando, temos sido céleres a implementar as alterações indispensáveis
para garantir a segurança e o normal funcionamento do Mercado, Mercado de
Rua, Cemitério, Casa Mortuária e da própria sede da Junta de Freguesia, aliada às
suas áreas administrativas e operacionais.
Exemplos paradigmáticos desta forma de atuar foram a alteração do local do Mercado de Rua e a desinfeção de ruas e espaços públicos, iniciada a 24 de março de
2020, realizada em parceria com o Município de Silves até ao momento em que
recebemos indicações da DGS para suspender esse tipo de trabalho.

Mais do que uma resposta direta da nossa parte, importa que todos saibam que a
importância da nossa intervenção reside sobretudo na mediação, através de canais próprios de que dispomos, entre a população e entidades como a Segurança
Social, a CMS, entre outros. Desta forma, temos conseguido que várias pessoas
tenham acesso a apoio ao pagamento das rendas das suas casas, à aquisição de
medicamentos, à realização de tratamentos dentários, etc.
A nível empresarial e comercial, há também várias ajudas disponíveis, pelo que
também aqui estamos disponíveis a apoiar quem precise.
Continuaremos a prestar a todos os Armacenenses a informação pertinente, relativa a este tema.
Enquanto isso mantenha-se a salvo, cuide de si, dos seus e dos outros!

Aquisição de novo fardamento

A

Junta de Freguesia encontra-se em processo de aquisição de novo far-

Depois de finalizadas as provas do fardamento, que cumpre todas as normas de

damento para todos os funcionários operacionais que compõem as suas

Higiene e Segurança no Trabalho, espera-se que o processo de aquisição esteja

equipas de serviços exteriores. Com um investimento superior a 3 mil

concluído no mês de abril. De forma a que os nossos funcionários passem a

euros pretendemos valorizar e dignificar a atividade operacional e, muito par-

dispor de fardamento adequado às condições atmosféricas em que trabalham,

ticularmente, a imagem e condições de trabalho dos funcionários que diaria-

com maior conforto e proteção, roupa fresca para o verão, e quente para o in-

mente asseguram o cumprimento de tarefas essenciais ao bem-estar de toda

verno, peças impermeáveis e calçado com proteção reforçada contra eventuais

a população.

acidentes que possam ocorrer no desempenho das suas tarefas.
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Tesouro Submerso
em Armação de Pêra
Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário
do Algarve vai ser uma realidade

A

Baía de Armação de Pêra foi

ticas, representantes da administração

A Junta de Freguesia está totalmen-

económicos que ali atuam. Estamos

apontada, em estudos recentes

regional e central, laboratórios do es-

te envolvida e empenhada na criação

convictos que a estratégia delineada,

efetuados pelo CCMAR | Uni-

tado, federações desportivas, agru-

da AMPIC desde o primeiro momen-

aliada à inovação a implementar em

versidade do Algarve, como uma das

pamentos de escolas, organizações

to. Acreditamos que percorrer este

áreas com maior biodiversidade e pro-

determinados processos, contribui-

não-governamentais, associações em-

caminho

dutividade da costa Algarvia. Esta baía

presariais, etc.

para a preservação deste ecossistema

rá ainda para o aumento dos níveis de

beneficia de condições oceanográficas
particulares e do maior recife rochoso
costeiro de Portugal, situado a apenas
3 milhas marítimas da nossa costa, que
revelam valores ecológicos ímpares no
contexto da costa portuguesa.

Unidos por este interesse comum, as
várias entidades pretendem promover
a pesca local e o turismo de natureza
sustentáveis, a par da preservação e
proteção dos valores naturais, biodiversidade e serviços (capital natural

permitir-nos-á

contribuir

marinho e dos seus valores naturais,
a par do desenvolvimento sustentável
das várias atividades económicas exis-

atratividade e competitividade do nosso território enquanto destino turístico
diferenciador e de qualidade.

tentes, em que a pesca local merecerá

Após mais de dois anos de envolvi-

sempre uma atenção muito particular,

mento ativo de diversas entidades, a

sendo decerto acarinhada e valorizada.

proposta inicial de criação da AMPIC
ganhou escala e importância, deixando

No entanto, os impactos das atividades

azul), bem como incentivar a literacia

A médio e longo prazo não temos dúvi-

humanas, tais como a pesca, as ativida-

oceânica das comunidades residentes

das que a implementação (faseada) da

e visitantes. O foco principal passa pela

AMPIC abrirá portas para que Armação

sensibilização e apoio das diversas en-

de Pêra, e muito particularmente a

tidades e agentes da região e pela im-

Praia dos Pescadores, beneficie de im-

ecossistema marinho.

plementação de medidas eficazes que

portantes investimentos com o propó-

Conscientes disso, a 28 de novembro

promovam a sustentabilidade dos re-

sito de melhorar as condições de tra-

cursos e impeçam o desenvolvimento

balho da nossa comunidade piscatória,

Algarve, localizada na singular Baía de

de atividades que afetem este ecossis-

dos nossos operadores marítimo-tu-

Armação de Pêra, a entregar ao Gover-

tema marinho.

rísticos, assim como de outros agentes

no no presente mês de março de 2021.

des marítimo-turísticas, entre outras,
podem colocar em risco a conservação
e

produtividade

deste

importante

de 2018, na Lota de Armação de Pêra, o
CCMAR, a Fundação Oceano Azul, o
Município de Silves, a Junta de Freguesia de Armação de Pêra e a Associação
de Pescadores de Armação de Pêra,
apresentaram publicamente as bases
para a criação de uma Área Marinha
Protegida de Interesse Comunitário
(AMPIC).
Desde essa altura, num processo participativo inédito em Portugal, promoveram-se várias sessões onde se aprofundaram e desenvolveram as bases do
projeto para a criação da AMPIC. Estas
reuniões contaram com a participação
ativa das associações representativas
da atividade piscatória (lúdica e profissional) e das atividades marítimo-turís-

de ser apenas um projeto de interesse local para se assumir como um relevante projeto de interesse regional,
pelo que se procedeu, no passado dia
5 de fevereiro de 2021 à apresentação
da proposta de criação da AMPIC do

