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

Estimados Armacenenses,
É com renovada satisfação que me
dirijo a todos vós através do jornal da
nossa Junta de Freguesia, que como
muitos de vós já sabem, decidimos
chamar “Notícias do Mar”.

Comemorando-se, a 20 de junho de

forte dinamização de toda a economia

Conhecemos

2021, o 30.º Aniversário da Elevação

local, mas sobretudo a construção de

capacidade,

de Armação de Pêra a Vila, fizemos

memórias que perdurarão no tempo

questão de recordar aquela que terá

bem marcadas nos corações de todos

e

sido uma das principais conquistas

nós, representam muito daquilo que

da

nós somos e o melhor que temos para

nossa

freguesia

ocorrida

na

segunda metade do século passado.

Depois do sucesso obtido com a

Fomos conhecer as motivações que

publicação da sua primeira edição,

estiveram na origem deste processo,

ocorrida

de

a forma como este foi desenvolvido

março, assumimos a continuidade

e concretizado, assim como a sua

deste projeto para o futuro, sendo

importância para Armação de Pêra e

nosso compromisso garantir uma

as suas gentes.

no

periodicidade

passado

mês

trimestral

deste

instrumento de comunicação, a par
da sua democratização por via da
abertura do mesmo à comunidade.
Nesta segunda edição continuamos
a homenagear e divulgar a obra
literária dos nossos poetas, cabendo
desta feita a José Moura Lapa a justa e
merecida referência que aqui é feita.

Por cá, o mês de junho foi, é e será
sempre sinónimo de início de mais
uma época balnear, sempre muito
aguardada por todos, tanto pelos
locais

como

por

todos

aqueles

que nos visitam. Os dias grandes
e

solarengos,

as

temperaturas

altas, as noites quentes, as ruas
e

estabelecimentos

comerciais

De igual forma, e dando sequência ao
desafio lançado aos armacenenses,
damos espaço à divulgação de alguns
artigos de opinião relativos a temas
da atualidade, os quais, certamente,

cheios, a praia repleta, a agitação,

despertarão o interesse de todos.

os sorrisos, o rebuliço, a animação

oferecer.
Foi com este propósito e esperança
que a inigualável baía de Armação de
Pêra abriu os seus braços ao verão
e, num esforço e missão coletiva,
todos trabalharam afincadamente,
dando o melhor de si, para que 2021
seja um grande verão, embora ainda
condicionado e ensombrado pela
presença da doença COVID-19 nas
nossas vidas.
Acreditem que ninguém mais do que
aqueles que têm responsabilidades
autárquicas na Junta de Freguesia e na
Câmara Municipal de Silves, desejam
eliminar e mitigar todos e quaisquer
problemas que atentem contra a
que

pretendemos

como

ninguém

empenho,

profissionalismo

a

dedicação

dos

nossos

funcionários, mas novamente vos
digo que eles não são super-heróis.
Precisam de ajuda!
Sem a colaboração dos armacenenses
e daqueles que nos visitam, o nosso
melhor nunca será suficiente para
que a nossa freguesia esteja limpa
e cuidada como merece e todos
gostaríamos, pelo que renovo o
apelo à maior colaboração de todos
na adoção de comportamentos e
atitudes que respeitem aquilo que é
de todos nós.
Vamos esquecer o secundário que
nos divide e olhar ao essencial que
nos deve unir.
É isto que Armação de Pêra merece!
É isto que Armação de Pêra deve ter!

desportiva e cultural, a excelência

imagem

da gastronomia aliada a produtos

Armação de Pêra, em que a higiene

para
Ricardo Pinto

frescos e de qualidade, a simpatia

e salubridade dos espaços públicos

Presidente da Junta de Freguesia

e acolhimento das nossas gentes, a

assumem particular relevância.

Ser Poeta

Notas Biográficas

Porque nasci em ramansosa e quieta

José Guerreiro de Moura Lapa, nasceu

Casa de aldeia linda, ao pé do mar,

a 24 de abril de 1905, em Armação de

Notícias do Mar – Jornal da Junta
de Freguesia de Armação de Pêra

Logo de dentro de mim ouvi cantar

Pêra, terra que amava apaixonadamente. Frequentou o curso de Medicina em

N.º 2 | Ano 2021

A musa austera que fez de mim poeta.
Do templo de mim mesmo feito asceta,
E tendo a Terra inteira por altar,
Amei o Bem e o Belo, a Luz do Luar,
No silêncio total do anacoreta.
Um dia quis cantar a toda a gente,
Em rima eterna e pura, esses diversos

Ficha Técnica

Propriedade e Edição: Junta de
Freguesia de Armação de Pêra

Coimbra, onde foi um aluno excecional,
tendo desistido por opção pessoal.

Direção: Ricardo Pinto, Jorge
Rosário e Joana Gonçalves

O mar e a comunidade onde a sua vivência se desenvolveu foram a fonte

Redação: Marina Ribeiro
e Ricardo Pinto

primordial da sua inspiração poética,
orientada pela sua proximidade e pelos

Fotografia: Cátia Rodrigues,
Dive Spot, Junta de Freguesia,
Miguel Martins, Trident Boat Trips,
Valéria Stoleru e Vivaldo Gonçalves.

amores e humores que a sustentam.

Estados de alma que o poeta sente...

Apesar de pouco conhecido na terra

...Mas os meus cantos foram sons dispersos

prémios de poesia, com destaque para

sua insubstituível Fortaleza, ponto per-

o primeiro lugar como autor do “Hino

manente de contacto com a vida, o mar

Impressão: Funchalense –
Empresa Gráfica S.A.

da Força Aérea”, em 1959. Foi também

e o sonho. No processo de toponímia

funcionário do Município de Portimão

Tiragem: 2 000 exemplares

em curso, foi-lhe atribuído o nome de

e correspondente do Diário de Lisboa.

uma rua, para que as novas gerações

Distribuição gratuita

José de Moura Lapa faleceu a 25 de

conheçam o poeta e a sua obra, e as

julho de 1969, após uma última visita à

mais antigas não o esqueçam.

E esta certeza me ficou, pungente:
- Poeta, sim, se não fizera versos!...
José de Moura Lapa,
in Mensageiro da Poesia - Associação
Cultural Poética, julho de 2001

que o viu nascer, conquistou diversos

Disponível em formato digital
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Celebração dos 30 anos da Elevação
de Armação de Pêra a Vila
Testemunho de José Casimiro Simões

P

or ocasião da celebração dos 30

Na época, o facto da povoação ter mais

Decreto-lei n.º 22/430, de 10 de abril de

anos da elevação de Armação de

de 7.000 residentes, 2.309 eleitores

1933.”

Pêra a vila, no dia 20 de junho,

inscritos, e um mercado de trabalho

o Jornal Notícias do Mar foi ouvir José

que com a sazonalidade conseguia em-

Casimiro Simões, na altura Secretário

pregar mais de quarenta mil pessoas,

do Executivo da Junta de Freguesia de

foi motivo para que os armacenenses

Armação de Pêra, para saber como foi

aspirassem a que a povoação fosse ele-

fazer parte do desenvolvimento de um

vada à categoria de vila. Armação de

dos mais importantes acontecimentos

Pêra era um polo de desenvolvimento

da história da nossa vila.

económico baseado na intensa ativida-

A convite de Luís Patrício Ricardo, Fernando Santiago Bernardo aceitou encabeçar a lista socialista que venceu as
eleições em 1989 e da qual faziam parte
José Casimiro Simões (Secretário), Osvaldo Dias (Tesoureiro), Manuel João
Prudêncio (Presidente da Assembleia
de Freguesia), Joaquim Mário Coelho,
Manuel Gonçalves, José Manuel Cabrita, Carlos Palma, Francisco Borralho,

de turística, a partir da qual se desenvolviam o comércio, a construção civil,
e algumas outras atividades paralelas
que “dinamizaram a economia da freguesia, dispondo o aglomerado das infraestruturas necessárias nas áreas do
equipamento social, saúde e assistência,
vias de comunicação, saneamento básico, ensino, cultura, desporto, requisitos
que permitiam a sua subida a vila.”

Francisco José Raimundo, José João

Foi neste contexto que o Executivo da

Vieira e Domingos Rosa.

Junta de Freguesia iniciou o processo

A 9 de janeiro de 1990 o Executivo tomou posse, na Junta de Freguesia, para

de elevação da povoação de Armação
de Pêra a vila.

O trabalho desenvolvido foi discutido e
aprovado por todos os órgãos autárquicos da freguesia e do concelho. É com
orgulho, que José Casimiro Simões, refere que neste contexto foi realizada
a 1.ª sessão de Assembleia Municipal
em Armação de Pêra. Nela foi aprovada a proposta de elevação de Armação
de Pêra a vila, a qual foi submetida à
Assembleia da República para deliberação.”
A proposta-projeto de Lei n.º 665V,
acompanhada da certidão da deliberação da Câmara Municipal de Silves, datada de 19 de março de 1991, de
certidão com o número de eleitores e
declaração sobre a existência de equipamentos coletivos passadas pela Junta de Freguesia, foi apresentada, na
Assembleia da República, pelos deputados socialistas António Esteves, Luís

José Casimiro Simões, que mais tarde

último, segundo as palavras de José Ca-

os quatro anos seguintes, tendo como

(entre 1997 e 2001) desempenhou as

simiro Simões foi um dos promotores

principais prioridades o alargamento

funções de Presidente da Junta de Fre-

da candidatura de elevação de Armação

do espaço destinado ao cemitério, o

guesia, conta-nos que José Apolinário

de Pêra à condição de vila.

início do processo de criação da Esco-

(então deputado na Assembleia da Re-

la C+S (atual Escola EB 2,3 Dr. António

pública e atual Presidente da CCDR

da Costa Contreiras) e a elevação de

Algarve) lhes facultou os elementos

Armação de Pêra a vila.

necessários ao início do processo, que
sabilidade, energia e empenho, sendo
acompanhado nas suas diferentes fases
pelo referido deputado.
“Foi um processo muito difícil. Começámos por inventariar todas as atividades
económicas e sociais - tivemos de contabilizar todos os comércios existentes
à data, especificando detalhadamente
a sua tipologia no documento anexado
ao projeto de candidatura apresentado
à Assembleia da República. Foi ainda
necessário avaliar as áreas e coordenadas limites da freguesia, o que im-

conta do seu património, do ambiente
e do bem-estar da população. Para tal
é preciso trazer os jovens para a política, porque a política é o dia a dia das
pessoas.

Filipe Madeira e José Apolinário. Este

exercer o poder autárquico durante

foi levado a cabo com toda a respon-

as de Armação de Pêra, devem tomar

A 20 de junho de 1991 é aprovada, na

A 20 de junho de 1991 é
aprovada (...) a elevação
da povoação da Armação
de Pêra a Vila...

Assembleia da República, a elevação da
povoação de Armação de Pêra a Vila,
sendo este evento publicado como Lei
n.º 94/91, a 16 de agosto.

Por ocasião desta data comemorativa,
Ricardo Pinto, o atual Presidente da
nossa Junta de Freguesia, afirma re-

Neste dia, há 30 anos, foi com muita

conhecer de sobremaneira a importân-

ansiedade que os membros do Exe-

cia da elevação de Armação de Pêra a

cutivo da Junta, colados ao telefone e

vila e refere que desde 1991 esta data

com o rádio em sintonia, aguardaram

tem sido sempre assinalada das mais

o resultado da votação que aconte-

diversas formas com um grande envol-

cia na Assembleia da República. Assim

vimento da população. Afinal de con-

que a decisão favorável foi conhecida

tas, está em causa perpetuar para as

a população foi convocada por mega-

gerações vindouras este marco na his-

fones para comparecer na Fortaleza

tória da nossa freguesia.

onde, em ambiente de festa, com uma
sardinhada e muita música de baile foi
celebrada esta conquista.

Este ano, apesar do contexto epidemiológico, não será diferente. O dia 20
de junho é novamente assinalado por

Em jeito de balanço e para cumprir

iniciativa da Junta de Freguesia com a

da freguesia. Por fim, foi evidenciada a

com o tema que serviu de mote a esta

concretização de várias atividades com

desanexação do Povoado de Armação de

conversa, José Casimiro Simões afirma

a participação dos armacenenses e das

Pêra da Freguesia de Alcantarilha, pelo

que as novas gerações, nomeadamente

suas instituições.

plicou a confirmação das demarcações
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Mariana
Marques
Estudante

Bisneta de um pescador de Armação
de Pêra: Manuel da Gola.

“As armas e os barões assinalados,
Que da Ocidental praia Lusitana
Por mares nunca de antes navegados

A Epopeia Armacenense
Vários são os documentos que relatam

Caras e caros armacenenses, não te-

a presença de ataques piratas-turcos

mos o protótipo da máquina do mundo

na Baía de Armação de Pêra. Foi en-

apresentado aos nautas portugueses

tão que surgiu a necessidade da cons-

mas temos a chave da vida, as novas

trução da Fortaleza de Santo António

gerações!

da Pedra da Galé. A construção da
Fortaleza concedeu a proteção que a
terra necessitava e que permanece até
hoje sobre a forma de um amuleto e
símbolo da Vila de Armação de Pêra.

Passaram ainda além da Taprobana”.
E assim inicia aquela que, para mim, é a
mais bela obra da Literatura Portuguesa, Os Lusíadas.
Muitos se recordam da grande obra camoniana que relata parte da Expansão
Marítima Portuguesa, particularmente
a viagem e a chegada dos nautas portugueses à Índia. Os célebres navegadocaracterizam-se com adjetivos idênticos aos dos homens que lutam diariamente no mar, os pescadores: a coragem, a ousadia, a ambição, a audácia e

de S. João, acompanhar a procissão da
Nossa Senhora dos Navegantes pelo
mar ou marchar ao som do Shalom?

seguem assegurar a sua vida aqui, não
conseguem sonhar e aplicar as suas
ideias?
Espero que nesta Armação de Pêra
seja eu a escolher a minha rota e que
em tempo algum me privem de sonhar,
idealizar e concretizar. Vou olhar para
os meus antepassados e retirar aquilo
ras: a coragem, a audácia, a ambição e a

Desde a reminiscência da memória humana que Armação de Pêra é terra de
pescadores, traço histórico e carácter

são os costumes, as tradições, a cultura, a História; são os pilares que suportam a vila.

não sabem o que é cumprir o banho

que quero deixar às gerações vindou-

res portugueses que, na minha opinião,

Os armacenenses são Armação de Pêra;

Quantas das nossas crianças e jovens

Quantos dos nossos jovens não con-

”Cantando espalharei
por toda a parte”,
o reconhecimento
que os pescadores
pouco tiveram porque
“eu canto peite
ilustre”armacenense!

e tradições! Uma Armação de História!

esperança. É nas crianças e nos jovens
que reside a proatividade, a motivação,

…uma palavra
de gratidão e
reconhecimento! A estes
que nos deixarão um
legado e uma história
por contar!...os seus
valores e costumes, os
seus conhecimentos! A
estes que não vão em
vão, para que criem
ligações com os mais
novos para continuarmos
a ver uma Armação de
gerações!

a mudança e a esperança!

que se conserva até hoje. O som das

Aos mais idosos uma palavra de grati-

gaivotas, os barcos dos pescadores, a

dão e recohecimento! A estes que nos

brisa fresca do mar, a graciosidade do

deixarão um legado e uma história por

povo armacenense são evidências de

contar! A estes que nos deixarão os seus

que a História se mantém e fazem com

valores e os seus costumes! A estes que

que Armação de Pêra persista ligada às

nos deixarão os seus conhecimentos!

“Cantando espalharei por toda a parte”

suas origens. Apesar do crescimento

A estes que não vão em vão, para que

o reconhecimento que os pescadores

populacional e do processo de urbani-

criem ligações com os mais novos para

pouco tiveram porque “eu canto o peite

zação, Armação de Pêra não perdeu a

continuarmos a ver uma Armação de

Armação de Pêra sou eu, enquanto cá

ilustre” armacenense!

sua identidade.

gerações! Uma Armação de costumes

estiver, e tudo o que nela deixar!

a esperança.
Armação de Pêra foi, é e continuará a
ser terra de pescadores; terra de corajosos; terra de audazes; terra de boa
gente!

Questiono-me, muitas vezes, se sou da
mesma Armação de Pêra que o Poeta
António Pereira “Essa das ruas para o
mar”. A única resposta a que cheguei foi
que vivo e sou de Armação de Pêra que
está dentro de mim e que me possibilito que eu própria conheça.

Homenagem a Beatriz Almeida

B

eatriz Rocha de Almeida, entrou ao serviço desta autarquia em 2013, na categoria de

Assistente Operacional afeta à área
da Limpeza Urbana, mas acabou por
desempenhar tarefas em diferentes
áreas, tais como o Mercado Municipal
ou o apoio na realização de eventos.
A sua postura, empenho e dedicação
revelaram um elevado nível de pro-

fissionalismo, que nas palavras que lhe
foram dirigidas por esta ocasião, constituíram não só um exemplo daquilo que
deve ser um funcionário público, assim
como uma mais-valia para o trabalho
desenvolvido pela equipa da Junta de
Freguesia e como tal para o benefício da
vila de Armação de Pêra.
Na sessão de homenagem, que aconteceu na Sala Polivalente das instalações

da Junta de Freguesia, de acordo com
as indicações das autoridades de sáude
competentes, estiveram presentes alguns colegas da funcionária e os membros do Executivo, Ricardo Pinto e Jorge
Rosário que entregaram a Beatriz Rocha
de Almeida uma placa de louvor.
À Beatriz, toda a equipa deseja muita
saúde para poder usufruir da nova fase
que agora tem pela frente.
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Economia vs Pandemia
Já o Artesanato “Avenida”, que nos outros anos abriria a porta a maioria dos

Cátia
Rodrigues
Estudante

meses, exceto nos meses rígidos do inverno, este ano esteve fechado durante
todos estes meses de confinamento.
Devido à situação, adaptou-se a esta

Nascida e criada em Armação de Pêra.

nova realidade da melhor forma, expectante de que venham mais turistas,
que os outros países facilitem a entrada e saída de pessoas, para que possa
haver retoma da economia e do funcionamento normal do espaço. Apesar
de acreditar que não vai ser uma retoma rápida, o gerente deste artesanato
refere ainda que “o confinamento em
2021 se prolongou muito mais comNa foto: Confinamento em Armação de Pêra | fevereiro de 2021

R

parativamente ao do ano passado. Foi
como se fosse um prolongar do inverno
que parecia não acabar, mas com a ex-

uas vazias e portas fechadas

ponsáveis pelo restaurante acrescenta

durante meses em Armação de

periência do ano anterior, que foi de-

que decidiram investir na aquisição de

Pêra, foi o cenário que pude-

veras chocante, não custou tanto, dado

uma mota para o serviço de entregas.

mos observar nos diferentes setores.

que as pessoas estavam mais habitua-

Com estas apostas, o restaurante, que

das à situação em que se encontravam.”

Da hotelaria à restauração, têm vindo
a cumprir todas as habituais e conhecidas normas de segurança impostas
pela DGS, mas cada setor tem enfrentado um grande processo de mudança
devido, não só à falta de clientes como
a essas mesmas medidas impostas pelas entidades responsáveis, levando
assim os vários estabelecimentos a encontrar soluções para as modificações
necessárias.
Na restauração e similares, têm sentido
a falta de mais apoios de entidades superiores, sobretudo do Governo, pois é
o turismo que ajuda a sustentar a maior
parte da economia. No caso do restaurante “Casarão”, tiveram que organizar
a mão de obra para conseguir manter
todos os funcionários efetivos que trabalhavam arduamente o ano inteiro antes da pandemia. Assim, naquela altura,
metade dos funcionários foram para
lay-off, ficando apenas três ao serviço.
Com tudo isto, houve pelo menos dois
terços de quebra de faturação devido
ao encerramento do restaurante na al-

trabalha para as pessoas, visto que sem
elas o mesmo não funciona, tem sentido um grande apoio da população local, que são os grandes consumidores
do momento, seja das pessoas que agora preferem ir ao restaurante comer,
seja também dos muitos que durante o
confinamento, e atualmente, se habituaram a comer em casa o que manda-

Com a quarta fase do desconfinamento
no passado mês de maio, o artesanato teve uma reabertura normal comparativamente com os outros setores.
Embora com dificuldades, tem recebido o apoio da Câmara Municipal, não
precisando de pagar a ocupação de via
pública.

Armação de Pêra elaborou uma listagem com todos os estabelecimentos
que faziam refeições para fora, e disponibilizou essa informação à população
no seu site e redes sociais, com o objetivo de apoiar todo o setor da restauração em funcionamento.

ano. Agora, neste inverno tiveram só a
ocupação de cinco a dez quartos. Em
relação à faturação, houve a perda de
75% só no ano passado.
Durante o confinamento o hotel encontrou-se com a maior parte das
secções fechadas. Nos escritórios passou de cinco para um funcionário, às
vezes dois quando necessário. De dois
bares existentes, um ficou sempre fechado, o outro foi aberto parcialmente
para algumas horas no período do jantar e ceias. Dos catorze a quinze empregados de quartos, só seis estiveram
a trabalhar, não sendo todos os dias. A
pastelaria ficou fechada e o restaurante esteve a funcionar só com pequenos-almoços, o que significou ter apenas um cozinheiro por dia e que dos oito
empregados de mesa, só dois estiveram
a trabalhar. Houve assim uma rotatividade entre funcionários para desempenhar as funções e uma redução dos
mesmos por secção. Com esta redução,

vam vir do restaurante.
Por sua vez, a Junta de Freguesia de

alta, e os 65% nos restantes meses do

muitos funcionários ficaram em lay-off.

(…) ruas vazias e portas
fechadas durante meses
em Armação de Pêra, foi
o cenário que pudemos
observar nos diferentes
setores.

Para além de tudo, o diretor do hotel
prefere acreditar que vai haver uma
retoma dos mercados, havendo mais
trabalho e mais reservas futuramente, mas refere sentir a necessidade de
mais apoios do Estado até lá.
Um dos seus funcionários diz-nos:

No restante comércio local, houve

“Tenho esperança de ter mais clientes

também um grande impacto econó-

com a nova fase de desconfinamento,

mico. Apesar dos residentes e clientes
nacionais ajudarem, os poucos clientes estrangeiros não foram suficientes
e com isto os estabelecimentos obtiveram apenas metade da faturação

No ramo da hotelaria o impacto da

pretendo um futuro melhor e dar o

pandemia também foi duro. O “Holiday

melhor que o cliente precisa.”

Inn”, o hotel mais antigo de Armação de

Já os estabelecimentos de vida noturna

Pêra que emprega cerca de 60 funcionários, teve quebras de cerca de 90%

em Armação de Pêra, os “esquecidos”
em termos de apoios por parte das enti-

tura do confinamento.

comparativamente aos outros anos.

Para dar resposta ao encerramento de

menos funcionários a trabalhar e ad-

Apesar de haver um subsídio de apoio

onde ocorreu o maior impacto, estando

portas, decidiram apostar no serviço de

Assim, adaptaram-se de forma a terem

comparativamente a anos anteriores.

dades competentes, estes foram o setor

quirindo menos produtos para vender.

por parte do Estado que serviu de aju-

neste momento ainda de porta fechada,

take away e delivery, procurando gerir

Apesar de terem atenção a todos os

da para pagar aos funcionários. Em

com rendimento a zeros, e sem os devi-

melhor os produtos que vendiam atra-

pormenores, fazem mais contas a cada

termos de clientes, a ocupação ron-

dos apoios para que se possam “manter

vés da redução de stock. Um dos res-

mês que passa.

dava sempre os 100% durante a época

de pé” até à sua nova reabertura sem
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tativas de que este ano possa reabrir

regressar, de poder ver o regresso de

novamente, mas desta vez com alarga-

cada cliente dia após dia, de garantir os

mento de horários para que possa vol-

empregos, de garantir a segurança, e

tar à sua rotina e ter o tempo útil de

de que tudo isto se possa “normalizar”

estar aberto. Não valeria a pena abrir só
até às 22:30, pois não compensava. Ao

negócios possam voltar.

para cumprir todas as regras aconselha-

Um dos comerciantes que ouvimos expressa aquilo que é pensado por todos
em cada setor: “que possamos contribuir todos e desenvolver atratividade
não só para a população de fora, mas

não se justifica estar fechado, caso a situação se mantenha estável e apto para
abrir novamente.
Ao contrário dos outros setores, os supermercados que estiveram sempre
Na foto: Início do desconfinamento | maio de 2021

abertos, foram a escolha de eleição dos

data prevista. O gerente do bar “Ha-

não se gosta.” Com este tempo de en-

compras durante o confinamento. Os

vana” refere que o bar tem doze anos

cerramento, falta a animação que Ar-

“heróis sem capa”, funcionários que tra-

e que neste momento não consegue

mação tanto apreciava pelas ruas du-

balharam arduamente durante a pan-

adaptar-se à sua nova rotina porque

rante a noite, notando que os clientes

demia, tiveram a sua maior dificuldade

não trabalha como estava habituado

que habitualmente lá iam, lamentam a

no cuidado de verificar se cada cliente

ao longo destes anos de profissão, não

situação, porque não têm para onde ir.

cumpria com as medidas de segurança,

tem a sua fonte de rendimento e não

Em 2020, o “Havana” reabriu apenas na
época alta. Depois do desconfinamento

mero de casos baixo, para que todos os

ter um bar grande e ter o devido espaço
das, tal como o distanciamento social,

tem o ritmo e o divertimento do dia-

dentro dos possíveis, mantendo o nú-

Armacenenses para fazerem as suas

ajudando-o da melhor forma. E no final
do dia, o cansaço era sempre maior.

também para a população residente, porque é com eles que podemos
contar. No fundo, o importante é as
pessoas conseguirem conciliar o novo
ritmo de vida para deixarem de ter
medo, mas tendo sempre o cuidado e
a segurança. Na esperança que o futuro
não volte a ser como ontem, pois esse
ontem foi desgostoso”.
A esperança e as expetativas positivas
vêm sempre ao passar de cada dia de
quem luta diariamente para resistir à
pandemia atual, e por parte da popu-

a-dia noturno que sempre o fascinou.

todos os clientes respeitaram as medi-

Em comum a cada setor referido, exis-

lação que faz os possíveis para ter um

“Num bar ou gosta-se do que se faz ou

das definidas. Agora, existem as expe-

te a esperança de que o turismo possa

futuro melhor.

CENSOS 2021

Resultados provisórios apontam para
aumento de residentes superior a 20%

A

o longo de mais de 150 anos os

2021, em Armação de Pêra, foi conside-

Censos têm colocado à dispo-

rada um sucesso pelos responsáveis do

sição da sociedade o maior re-

INE, tanto pela forma como decorreu

trato estatístico de Portugal, realizado
pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE), de 10 em 10 anos. Os organismos
públicos, as entidades privadas e os cidadãos em geral, reconhecem a utilidade da informação censitária, enquanto
fator essencial para a planificação de
serviços ou para a definição de políticas em áreas como a educação, a saúde, a habitação e o emprego.
Em 2021, este processo teve início a 5
de abril e terminou a 31 de maio, data
limite para resposta aos questionários.

como pelos resultados finais obtidos.
A nossa freguesia tem uma área de
9,15 km2 e, à data dos Censos de 2011,
possuía 4867 habitantes, apresentando
uma densidade populacional de 531,9

Na foto: Equipa Censos 2021 | Freguesia de Armação de Pêra

habitantes por km2.
Comparativamente aos valores de 2011,
na nossa freguesia, os resultados provisórios deste ano apontam para a existência de mais de 12.000 alojamentos
(+5%) e para mais de 6.000 residentes
(+20%).

dos Censos 2021, mas desde já quere-

dor); Diogo Almeida e José Vieira (Sub-

mos agradecer a toda a população pela

coordenadores); e aos 17 recenseadores

sua participação.

– Ana Rita Santos, Catarina Fernandes,

Por fim, reconhecemos e agradecemos
a todos os elementos que integraram
a equipa de 20 elementos constituída

João Freitas, Letícia Mamede, Mafalda Pina, Mara Rosa, Luísa Santos, Maria Marques, Marta Alexandre, Paula
Dores, Pedro Dias, Sandra Cabrita, Sara

Embora ainda não tenhamos acesso aos

Aguardamos com alguma expectativa a

para realizar os Censos 2021 na nossa

Anjos, Sara Fernandes, Tânia Praça,

resultados finais, a operação Censos

divulgação final e oficial dos resultados

freguesia: Ricardo Pinto (Coordena-

Teresa Martins e Tiago Alves.
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Parque Natural Marinho do Recife do Algarve - Pedra do Valado

Dossier final entregue ao Governo

F

oi entregue ao Governo, no passado dia 7 de maio, o dossier final da AMPIC
- Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário da Baía de Armação de
Pêra, como culminar de um processo longo e exigente, mas também ino-

vador, inclusivo e inédito, que teve início a 28 de novembro de 2018, na Lota de
Armação de Pêra, com a sua apresentação pública.
Na abertura desta cerimónia, restrita, as honras da casa foram feitas pelo Magnífico Reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, que destacou a importância
deste projeto para a região algarvia e evidenciou o relevante contributo dado pela
investigação científica realizada pelo CCMAR ao mesmo. A terminar a sua intervenção, surpreendeu os presentes ao citar o poeta armacenense, António Pereira,
com o seu poema “Eu sou de Armação de Pêra, essa das ruas p’ra o mar”. Realizaram
ainda intervenções o Jorge Gonçalves (CCMAR), Rosa Palma (CM Silves), Anabela
Simão (CM Lagoa) e Rogério Neto (CM Albufeira), José Apolinário (CCDR Algarve),
José Soares dos Santos (Fundação Oceano Azul), Ricardo Serrão Santos (Ministro
do Mar) e João Pedro Matos Fernandes (Ministro do Ambiente e Ação Climática).
Este projeto ganhou escala e dimensão, passando a designar-se “Parque Natural
Marinho do Recife do Algarve - Pedra do Valado”, e contempla uma vasta área
marítima que abrange os territórios dos municípios de Albufeira, Silves e Lagoa.

Na foto: Mafalda Oliveira e Jorge Gonçalves (CCMAR), Ricardo Pinto (Junta de Freguesia
de Armação de Pêra) e Tiago Pitta e Cunha (Fundação Oceano Azul)

A proposta apresentada ao Governo para a sua criação permitirá assim dotar o
país de um mecanismo de governação inovador onde as principais entidades locais
participarão na gestão e implementação desta Área Marinha Protegida.

Neste âmbito e a nível local, fez questão de recordar o valioso contributo de
Miguel Rodrigues, ex-Presidente da Direção da Associação de Pescadores, que

O Ministro do Ambiente e Ação Climática, assim como o Ministro do Mar, acolhe-

considerou ter sido o impulsionador e grande entusiasta deste projeto, assim

ram o dossier que lhes foi entregue, reconheceram a relevância do projeto e des-

como o suporte científico presente neste processo conferido pelo estudo da equi-

tacaram a sua aceitação social, assumindo o compromisso de colocá-lo em prática

pa liderada pelo Prof. Jorge Gonçalves (CCMAR).

e torná-lo uma realidade com a maior brevidade possível.

É assim, com grande expetativa, que aguardamos a concretização deste projeto

A importância da participação de todas as entidades públicas e privadas no pro-

por parte do Governo, pois estamos convictos que a sua implementação abrirá

cesso, foi reconhecida por Ricardo Pinto, Presidente da nossa Junta de Freguesia,

portas para que Armação de Pêra, e muito particularmente a Praia dos Pesca-

que destacou a relevância de todos os elementos do grupo dinamizador da AMPIC

dores, beneficie de importantes investimentos com o propósito de melhorar as

constituído pelo CCMAR - UAlg, Fundação Oceano Azul, Município de Silves, Junta

condições de trabalho da nossa comunidade piscatória, dos nossos operadores

de Freguesia de Armação de Pêra e Associação de Pescadores de Armação de Pêra.

marítimo-turísticos, assim como de outros agentes económicos que ali atuam.
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O

Mercado Municipal de Armação de Pêra, com entrada pela Rua Barto-

O snack-bar exterior vende tapas e refeições ligeiras, confecionadas com ingre-

lomeu Dias e pela Rua Álvaro Gomes, funciona no inverno, de 2.ª feira

dientes frescos. São habituais as sessões de música ao vivo.

a sábado, das 7h00 às 14h00, estando aberto todos os dias todos os dias

em julho e agosto. Aos sábados, das 8h00 às 13h00, acontece também o Mercado
de Rua, no espaço exterior em frente à Junta de Freguesia, que em julho e agosto
funciona também à 4.ª feira.

Ao Mercado de Rua, no Verão, chega mais cor e tradição com vendedores de olaria,
de empreita e vime, e de flores de corte.
A frescura dos produtos que encontra no Mercado Municipal de Armação de Pêra

A oferta, bastante diversificada, de produtos frescos espalha-se por coloridas bancas

permite-lhe fazer uma alimentação cuidada, contribuindo para a sua saúde e para

de fruta e vegetais, frutos secos, doçaria e licores regionais, marisco e peixe, legu-

a saúde da sua família. É o compromisso deste mercado, de localização central,

minosas, tremoços e azeitonas, pão e bolos à fatia, derivados de figo, flores de corte

para a melhoria da sua qualidade de vida, quer esteja a fazer compras para a sema-

e substratos. Para além das bancas, o mercado tem algumas lojas, entre as quais um

na de trabalho ou para as suas férias.

talho, uma charcutaria com produtos láteos, azeitonas, torresmos e compotas, uma
padaria com bolos secos. Tem ainda dois bares com bifanas, sandes diversas e bebidas, para comer no local, nas práticas mesas de pé alto, ou para take away.
À alimentação acrescem a venda de flores, os serviços de um atelier de criação e
reparação de joias, e uma oficina de sapateiro com venda de marroquinaria.

A descrição que aqui fazemos pode parecer-lhe simpática, mas não faz justiça à diversidade de produtos frescos apresentados no local oferta apresentada no local.
Veja com os seus próprios olhos.
Visite o Mercado Municipal de Armação de Pêra!
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OPINIÃO

A Fortaleza de Armação
de Pêra: Passado, Presente
e Futuro

A

José A.
Telles Gomes
Gestor e Consultor de Empresas
e ex-Docente
Universitário

Fortaleza de Armação de Pêra,

família João Galego, iniciada em 1660,

denominada, num passado mais

ter-se-á prolongado até 1723, durante

longínquo, por Santo António

a qual terá sido construída no seu in-

da Pedra da Galé e, mais recentemente,

terior uma ermida dedicada a Santo
António e onde os mesmos terão fica-

por Nossa Senhora dos Aflitos, com os

do sepultados, bem como alguns dos

seus mais de cinco séculos de existên-

os seus familiares mais chegados, de

cia, constitui o verdadeiro e inegável

acordo com a licença concedida por D.

ex-libris de Armação de Pêra, pelo seu

Simão da Gama, Bispo do Algarve, em

significado histórico e cultural e seu
consequente legado identitário.

15.07.1687.

A sua presumida existência parece re-

Todavia, existem registos de que 1720,

montar a 1571, segundo alguns autores,

sia, tendo o mesmo servido de inspi-

também retirada, no que diz respeito à

por certo, com uma configuração bas-

ração do evento “Pirata Week”, que teve

provável existência duma pequena for-

tante diferente, e estaria enquadrada

lugar durante alguns anos.

tificação, eventualmente, desprovida

numa rede de fortificações do Reino do
Algarve mandadas edificar, no reinado
de D. João III, para defender as populações indefesas do litoral, sujeitas e
expostas que se encontravam aos frequentes ataques e pilhagens dos pira-

Consequentemente, destinar-se-ia a
primitiva fortificação construída na último quartel do século XV a proteger as
populações e seus haveres duma vasta
área geográfica do litoral, compreendi-

dos indispensáveis meios para defesa
das populações costeiras e das referidas armações de atuns, isto, a fazer
fé na acima referida carta do Capitão
Pedro da Silva, Sargento-mor de Silves.

da entre o Vale do Olival e a Ponta da

Posteriormente, já na segunda meta-

Galé, aliás, identificada por Frei de S.

de do século XVI, e aquando da no-

A primeira descrição histórica assaz

José na sua obra “Corografia do Reino

meação, em 21.04.1660, de João Galego,

pormenorizada dum ataque perpetra-

do Algarve - 1577”, onde é feita menção à

como Capitão do Forte de S. António

do por 13 galés de piratas turcos, cons-

existência de duas “armações de atuns”.

da Pedra da Galé, é referida por Martim

tas do Norte de África e dos corsários.

ta duma carta, datada de 14.07.1559,
dirigida à Rainha D. Catarina, pelo Capitão Pedro da Silva, Sargento-mor de
Silves, na qual era invocada a necessidade dos moradores “… dos lugares vizinhos próximos da costa, como Pêra e
Alcantarilha…” disporem duma fortificação, de modo a poder ser assegurada
a sua defesa.
Nessa mesma carta é ainda sublinhado,
a dado passo, que “todos esses lugares, por estarem junto à costa, corriam
sempre grande risco, em consequência de ficarem mais expostos aos frequentes assaltos e desembarques dos
piratas”.
Como mera curiosidade, o desembarque a que se reporta o ataque descrito, terá ocorrido no Vale de Olival, uma
praia com o mesmo nome, sita na zona
poente de Armação de Pêra, recentemente requalificada, designação essa
que se estende pelo interior da fregue-

Uma delas estaria situada numa “fermosa praia da banda sul”, em relação
a Pêra, “na qual está uma armação de
atuns, que se chama a armação de
Pera”, enquanto que a outra estaria localizada “…para sudoeste está na costa
do mar a armação da Pedra da Galé”.
Essas mesmas duas armações de atuns
são também mencionadas, em plena
Dinastia Filipina, pelo engenheiro militar napolitano Alexandre Massi na sua
obra “Descrição do Reino do Algarve”,
datada de 1621.
Do que antecede, poder-se-á concluir
que a génese e primórdios da actual
Vila de Armação de Pêra remontarão
assim aos moradores da pequena comunidade piscatória que se terão fixado naquela “fermosa praia”, os quais se
dedicariam à chamada “arte da faina” e
à referida “armação de Pera”.
Uma ilacção semelhante poderá ser

Correia da Silva, do Conselho de Sua
Majestade, Governador e Capitão General do Reino do Algarve a necessidade de “… impedir que os inimigos não
lancem gente em terra e defesa dos
navios que ao dito forte se chegarem…”.
Parecendo assim continuar a subsistir
a ameaça dos ataques de piratas e corsários, ter-se-á então dado início, com
João Galego, primeiro governador do
referido forte, a um processo de redimensionamento e reconfiguração da
antiga fortificação, segundo reza a história a expensas suas, construção essa
em formato arquitectónico abaluartado.
Essa chamada segunda fase da Fortaleza de S. António da Pedra da Galé terá
ficado concluída em 1667, data essa que
encima a sua Porta de Armas, por debaixo do escudo real, o que confirma a
sua autenticidade e verosimilhança.
A governação daquela Fortaleza, que
durante três gerações, foi confiada à

já no século XVII, a referida pequena
ermida foi transformada na Capela de
Santo António, passando desde então a
ser também designada, pelas comunidades de pesca local, como Capela de
Nossa Senhora dos Aflitos e por quem
passou a ser nutrida uma especial devoção, que até hoje se mantém, ainda
que menos expressiva, à medida que a
actividade piscatória foi sendo reduzida.
Nesse contexto, convirá recordar a circunstância de continuar a realizar-se,
usualmente, em meados do mês de Setembro, as festividades de Nossa Senhora
dos Aflitos, com a sua tradicional Procissão, em cujo trajecto se incluía o seu
transporte nos barcos de pesca, a qual
atraía a presença de tantos Armacenenses devotos e de muitos forasteiros.
Entretanto, veio o Terramoto de 1755 e
o consequente tsunami avassalador que
devastou a costa algarvia e provocou

10 Notícias do Mar | Jornal da Junta de Freguesia de Armação de Pêra

de quatro séculos, poder-se-á então

Mais recentemente, em 17 de Setem-

concluir ser a sua existência indisso-

bro de 2009, foi outorgado um Auto

ciável da comunidade de pesca local e

de Cedência de Utilização e Aceitação

da criação do núcleo populacional que,

da “Fortaleza de Nossa Senhora dos

com o fluir dos tempos, veio a dar ori-

Aflitos ou Armação de Pêra”, com ex-

gem a Armação de Pêra.

cepção, claro está, da Ermida de Santo

Por isso, constituem aquela Fortaleza
centenária, assim como a sua comunidade piscatória os seus verdadeiros
traços identitários da existência de
Armação de Pêra, entretanto, elevada

António ou de Nossa Senhora dos Aflitos, no âmbito do qual é cedido aquele Imóvel, de inegável valor histórico e

a sede de freguesia, em 10 de Abril de

O seu objectivo, conforme definido no
ponto 1 do referido Auto de Cedên-

por deliberação da Assembleia da Re-

cia seria a instalação de um Núcleo

amuralhado da Fortaleza e das insta-

pública em reunião plenária de 20 de

Museológico e de um Posto de Infor-

lações destinadas à sua guarnição, bem

junho de 1991.

mação Turística, tendo sido cometido

entre a população, estimados em 62,

Com o término da sua vocação militar e
com o advento do turismo, sobretudo,

segundo consta das Memórias Paroquiais de Alcantarilha (1758).
Reconstruída a Fortaleza, assim como
a Capela, um processo naturalmente
moroso, atendendo aos devastadores
danos sofridos, foi aquela fortificação
militar, ao longo dos tempos, mormen-

ao Município de Silves, para além da
realização dalgumas benfeitorias relevantes, a responsabilidade pelas obras
de conservação e manutenção da For-

…imóvel, com uma
existência de mais de
cinco séculos, entretanto,
classificado como Imóvel
de Interesse Público…

te, a partir de meados do século XIX,
perdendo a sua progressiva importân-

taleza julgadas necessárias, durante o
acima mencionado período.

seu espaço amuralhado para lhes dar

presente, como espaço de convívio, de

um destino condigno.

futuro que, como inestimável património

pela sua localização e enquadramento,

histórico-cultural, lhe estará reservado.

cal, até à sua extinção, passando as
mesmas depois a ser ocupadas pela
GNR, onde permaneceram até à cons-

por Armação de Pêra, como destino de
férias.

…em 2009, foi
outorgado por um
período de 22 anos,
um Auto de Cedência
de Utilização e Aceitação
ao Município de Silves,
com o objetivo da
instalação de um Núcleo
Museológico.

pulações e das armações de atuns e, no

lo passado tornou-se a nossa Fortaleza,

também para todos aqueles que optam

ser defendido por muitos Armacenenses,

instalações existentes no interior do

já no século XX.

depois de 1940, cedidas à Guarda Fis-

de Pêra, projecto esse que tem vindo a

sentinela avançada na defesa das po-

lazer e entretenimento, importará que

lazer dos Armacenenses e residentes e

cultural e da idiossincrasia de Armação

dever-se-á então aproveitar as actuais

nos interroguemos, doravante, qual o

estratégica, foram as suas instalações,

rização da identidade histórica, social e

penhado pela nossa Fortaleza, como

a partir das primeiras décadas do sécu-

um espaço essencial de convívio e de

questionável para a preservação e valo-

Recordados que foram o papel desem-

cia, tendo acabado por ser desactivada

No entanto, devido à sua localização

cleo Museológico”, como contributo in-

período de 22 anos.

1933 e, finalmente, promovida a Vila,

do elevado número de vítimas causadas

Para a prossecução do referido “Nú-

cultural, ao Município de Silves, por um

gravíssimos danos, não só ao perímetro

como na própria Capela, isto, para além

Freguesia e demais boas vontades.

Em boa verdade, não podem aquelas
instalações, em nome da preservação
daqueles valores identitários, continuar
a ser ocupadas, como vem sucedendo,

De igual modo, nunca será também por

há vários anos, por falta de alternativas

demais recordar a importância, duran-

sustentáveis, para fins temporários,

te vários séculos, da Ermida de Santo

sejam eles ligados aos desportos náu-

António, depois, mais conhecida por

ticos ou, como parece acontecer, ac-

Nossa Senhora dos Aflitos, como local

tualmente, com os Escuteiros, opções

trução e inauguração dum novo quartel

Por essas mesmas razões e devido à sua

de culto, durante mais três de séculos,

essas, em todo o caso, sempre prefe-

em 2006.

reconhecida centralidade, foram aque-

e grande devoção dos Armacenenses,

ríveis, desde que transitórias, do que

le amplo espaço, bem como as suas

que até hoje ainda perdura.

deixadas ao seu abandono.

Fazendo parte do Património do Estado, esteve a Fortaleza, desde a sua

Daí a oportunidade e conveniência em

desactivação como fortificação militar,

ser aprofundado a possibilidade da

sob a tutela de várias instituições públi-

instalação dum “Núcleo Museológico”,

cas, tais como a Direcção Geral da Fazen-

aliás, previsto no Auto de Cedência, de

da Pública, a Direcção Geral de Edifícios

17.09.2009, como pressuposto e instru-

e Monumentos Nacionais e por fim a Di-

mento privilegiados para a preservação

recção Geral do Tesouro e Finanças.

da memória colectiva dos Armacenenses.

Nesse contexto, terão sido promovidas

Nesse entendimento, e pese embora

por aquelas entidades, no âmbito das

as aparentes reduzidas dimensões da-

suas competências, diversas obras de

quelas instalações, bem como a confi-

conservação e de manutenção, e nal-

guração das diversas divisões que in-

guns casos de restauro, em 1963, 1968

tegram o seu espaço interior, existem,

áreas envolventes sendo utilizados para

Por isso, e atendendo ao acentuado es-

a realização de eventos da mais variada

tado de degradação que evidenciava,

natureza, nem sempre os mais adequa-

foi a Ermida de Santo António/Nossa

dos, em função das características dum

Senhora dos Aflitos objecto, em 2018,

imóvel, com uma existência de mais de

de profundas obras de requalificação

Uma vez revisitado, como registo de

cinco séculos, entretanto, classificado

e restauro, isto, como corolário duma

memória, o passado da nossa Fortale-

como Imóvel de Interesse Público, nos

notável mobilização de esforços e si-

Esse espaço museológico muito iria

za, enquanto fortificação militar, perío-

termos do Decreto nº 95/78, de 12 de

nergias que envolveu a Paróquia de Ar-

contribuir para preservar o nosso

do que terá perdurado durante cerca

Setembro.

mação de Pêra e a respetiva Junta de

passado, com vista a poder ser dado a

e 1977, devido ao acentuado estado de
degradação que a Fortaleza vinha evidenciando e, também, às intempéries e
forte agitação marítima ocorridas.

hoje, soluções criativas, com recurso
à conectividade e interactividade, as
quais permitirão ultrapassar, com imaginação, aqueles possíveis constrangimentos de natureza física.
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conhecer às actuais e gerações vindou-

Fortaleza, entendida esta numa pers-

uma mais-valia acrescida não negli-

Recuperação e Resiliência aprovado

ras, como também aos muitos milhares

pectiva globalizante, deveria o referido

genciável para a afirmação de Armação

pelo Governo e apresentado em Bruxe-

de turistas nacionais e estrangeiros

“Núcleo Museológico” assentar e ser

de Pêra, como um destino turístico

las, ter sido incluído um pacote de 243

que nos visitam, as raízes identitárias

enquadrado num conceito integrado

milhões de euros para a cultura, dos

de Armação de Pêra.

mais atractivo e competitivo, objectivo

que incluiria, por exemplo, uma subs-

estratégico e programático não despi-

quais 150 milhões são destinados para

tancial melhoria dos seus canteiros,

ciente em relação ao qual muito tenho

a valorização, conservação e restauro

o aumento do seu espaço dito ajardi-

pugnado, nos últimos anos.

do património cultural e histórico.

Enquanto equipamento cultural, essa
opção permitiria ainda incluir Armação
de Pêra nos roteiros culturais da Região
do Algarve, um segmento de mercado
que tem vindo a crescer, de forma significativa, nos últimos anos, factor esse
decisivo e determinante para a redução
dos efeitos perniciosos resultantes duma
excessiva dependência da restauração e
comércio locais da sazonalidade.

nado, como chegou a existir outrora,

cional integrada e orientada, e à falta
doutros atractivos, esse “Núcleo Mu-

áreas envolventes.
No fundo, tratar-se-ia de privilegiar a
nossa Fortaleza, como uma centralidade mais apelativa e humanizada no
dotando-a dos necessários equipamentos, a exemplo do que sucede em

Mar”, se me afigurou, enquanto cida-

…importará que
nos interroguemos,
doravante, qual o
futuro que, lhe estará
reservado.

Portugal e por essa Europa fora, no-

baixa do turismo, que se estende desde

meadamente, nos chamados países

Novembro até Abril, aqueles sectores

mediterrânicos.

dão, dever compartilhar com os Armacenenses e as entidades competentes,
tais com a Câmara Municipal de Silves,
a Junta de Freguesia de A. de Pêra, e
quiçá com a Direcção Regional de Cultura do Algarve, sugerindo que a presente reflexão possa vir a ser submetida

muitas pequenas vilas e aldeias em

seológico” poderia alavancar, na época

de atividade bem específicos.

do ao desafio lançado do “Notícias do

minação pública e o alindamento das

centro histórico de Armação de Pêra,

No contexto duma estratégia promo-

Esta é pois a ideia que, corresponden-

a conservação dos sistemas de ilu-

a um franco e aberto debate.
Quanto à expectável viabilização e con-

Com efeito, e como diz o povo na sua in-

sequente exequibilidade dum projecto

finita sabedoria ancestral, da discussão
nasce a luz!...

Essa requalificação, reabilitação e valo-

com estas características inovadoras

Com o intuito de poder contribuir para

rização da nossa Fortaleza, desde que

e diferenciadoras, convirá recordar

uma mais adequada valorização da

devidamente promovida, constituiria

e ter presente o facto de no Plano de

Obs. A presente reflexão foi escrita de acordo com
a antiga ortografia.

OPINIÃO

Desconfinamento
e Saúde Mental

A

pandemia

trouxe-nos

Maria Anália
Palma
Psicóloga Clínica,
Membro da Ordem
dos Psicólogos
nº14848

alte-

que para alguns é fácil, para outros

fatores que possa controlar e pondere

rações no estilo de vida, que

poderá ser mais complicado. Aceite a

quais são os seus limites, adote com-

afetaram o nosso equilíbrio

sua ansiedade neste regresso à nova

portamentos seguros, seja criterioso

emocional. Passamos pelo medo do

“normalidade”. Dê um passo de cada

no seu desconfinamento, cumprindo as

vírus, pela ansiedade da alteração do

vez, lembre-se que o caminho faz-se

normas das autoridades de saúde.

ritmo de vida, pela insegurança quan-

caminhando. Aceite o seu ritmo e inicie

to ao futuro. Estas alterações afetaram

o desconfinamento em ambientes em

a saúde mental de muitas pessoas. Os
avanços da ciência no combate ao vírus,
permitiram-nos iniciar um processo
de desconfinamento, acreditando que
muito daquilo que nos afetou durante
os tempos mais difíceis da pandemia se
iria desvanecer e conseguiríamos facil-

equilíbrio emocional pode não ser tão
fácil, nem rápido, quanto desejamos.

tro de si próprio, aquele que se quer
conhecer melhor, aquele que quer
aprender a gerir melhor as suas emoções
e por conseguinte ser mais Feliz.

da nova realidade não seja fácil e possa
vir a necessitar de apoio. Se sentir que

Aceite a sua ansiedade
neste regresso à nova
“normalidade”. Dê um
passo de cada vez...

mente integrar o novo “normal”.
Mas o processo da recuperação do

É natural que o processo de integração

Clínica Hubb Together

o medo não lhe está a permitir retomar
o seu dia a dia, procure a ajuda de um
psicólogo.
A ideia de que o psicólogo é para
“malucos”, é uma crença ainda bastante enraizada na nossa sociedade. A
maioria de nós cresceu com a ideia de

que se sinta seguro. Controlar pode dar

que chorar é para os fracos e falar dos

uma sensação de bem estar, no entanto

nossos sentimentos é feio e só nosso.

quando tentamos controlar o incontro-

É importante deixar cair este precon-

Para desconfinar devemos ter presen-

lável, corremos o risco de viver aprisio-

ceito e perceber que é corajoso aquele

te de que não somos todos iguais e o

nados e com medo. Preocupe-se com

que procura ajuda para olhar para den-

A maioria de nós cresceu
com a ideia de que chorar
é para os fracos e falar
dos nossos sentimentos
é feio e só nosso. É
importante deixar cair este
preconceito e perceber
que é corajoso aquele que
procura ajuda...
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Ser ativo está
ao seu alcance
Por Luísa Raposo, Personal Trainer

D

epois da tempestade vem a bo-

metas, mas começar por fazer, caminhada

Faça 10 a 15 repetições com foco na

nança. Depois de tanto tempo

em vez de corrida, 10 minutos em vez

parte da frente do tornozelo.

em casa, vem a vontade de es-

de uma hora, 5 agachamentos em vez

tar ao ar livre.

de 10.

Algo que o confinamento nos impos-

Consistência em vez de intensidade.

sibilitou foi manter as nossas rotinas

Não comece com muito esforço. Co-

diárias que nos fazem ser minimamen-

mece com vontade de se superar a cada

te ativos como levar os filhos/netos à

dia e de manter a rotina que é possível.

escola, sair para tomar o pequeno-al-

Duas vezes por semana é melhor que

moço ou café, deslocarmo-nos ao

nenhuma.

nosso local de trabalho, dar um passeio
para ver o mar. Tudo isso que nos faz
ser minimamente ativos foi reduzido.
Estar em casa diminui esse gasto calórico e ainda promoveu uma diminuição
da mobilização das articulações e músculos.
Se é praticante regular de exercício
físico está de parabéns! Se está inativo,
esta é uma boa altura para começar.

Procure e escolha um local agradável.
Em Armação de Pêra não vai ser difícil.
Use roupa confortável e bonita.
Quem não fica motivado com rou-

“esmagando” o glúteo. Se não tiver
equilíbrio segure-se numa árvore ou

3
Faça movimentos circulares com as
pernas para a frente mantendo o seu
abdominal ativo.

Pode verificar na etiqueta do têxtil.
Faça 10 a 15 repetições empurrando a
anca para trás e focando nos músculos

Vou ajudá-lo/a a dar o primeiro passo.

É importante que faça os exercícios

4

com foco nos músculos a ser trabalhados e com uma execução moderada. Os
músculos têm a função de suportar as
articulações como se fossem os pilares
da sua casa, pelo que o seu fortalecimento é da maior importância.

Olhe para o seu dia e para toda
a rotina da qual não pode fugir.
Pense na altura do dia que pode incluir
o exercício físico. De manhã, hora de
almoço, à tarde, à noite.
Dar prioridade à qualidade e não
à

quantidade.

Fazer

mais

rápido,

maior distância, mais repetições, esticar mais, não é o melhor princípio
para começar. Deve sim projetar essas

8

das coxas.

incluir na sua rotina.

Sugestões antes de
passar à parte prática:

7

poste.

poliamida, poliéster-algodão, visco lycra.

Exercícios para quem tem
pouca capacidade física e
quer ganhar, dos miúdos
aos graúdos:

exercício, significa que não o querem

ao ferro com foco no seu peitoral.
Faça 10 a 15 repetições com cada perna

muito por onde escolher: Poliéster,

fazer exercício, podem ser apenas 20

dizem que não têm tempo para fazer

Faça 10 a 15 repetições levando o peito

Tenha atenção ao tecido, porque há

encontre um momento do seu dia para

na. Normalmente quando as pessoas

2

pa em que se sente bem e confiante?

Comece a organizar a suas rotinas e

minutos, apenas duas vezes por sema-

6

Faça 10 a 15 repetições com foco nos

Faça 10 a 15 repetições com cada
perna e mantenha a coluna estática
de modo a sentir a zona abdominal a
ativar.

5

músculos gémeos (“barriga da perna”).

1
Faça 10 a 15 repetições esmagando as
omoplatas quando os braços vão para
trás.

Outra sugestão de exercícios, um pouco mais
avançados:
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Processo de
Toponímia em
fase de conclusão
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A assinalar ilustres Armacenenses de diferentes gerações:
Rua Dr. João Zeferino Pereira
João Zeferino Pereira, médico que durante vários anos exerceu a sua profissão em
Armação de Pêra tornou-se célebre e muito respeitado pela população devido à
sua enorme disponibilidade e ao apoio prestado a nível dos cuidados de saúde. Os
relatos de repetidos gestos de bondade e generosidade deste médico que atendia
pessoas em sua casa a qualquer hora, eram muito frequentes entre a população.

O

O Município de Silves abriu, recentemente, um concurso público para
colocação de placas de toponímia e números de polícia nas várias freguesias do concelho. Segundo informação constante no aviso publicado em

Diário da República, a 21 de abril de 2021, o preço base deste procedimento, que
se encontra em fase de adjudicação, foi fixado em 63.185,00 €, tendo sido definido
um prazo máximo de 4 meses para a execução de todos os trabalhos. Nesta edição
apresentamos a rubrica “História da Minha Rua”, onde constam três ruas que, em
breve, serão contempladas com a colocação das placas com os novos topónimos
atribuídos.

Na foto: Rua Dr. João Zeferino Pereira

A assinalar uma data que constitui um marco histórico para a vila:

A assinalar ruas que existem apenas em Armação de Pêra e que fazem parte da

Rua 20 de junho de 1991

identidade da vila:

Data da deliberação de elevação da povoação de Armação de Pêra à categoria de

Beco da Tia Chica Serol

Vila, pela Assembleia da República. Este evento consta do Diário da Assembleia da

Nome indissociavelmente ligado à gastronomia armacenense, a Tia Chica Serol

República, I Série, n.º 96 de 21 de Junho de 1991 e foi publicado como Lei n.º 94/91

criou a Caldeirada de Peixe que tornou célebre o Restaurante Serol. Este prato

de 16 de Agosto no Diário da República, I Série, n.º 187 de 16 de Agosto de 1991.

típico da nossa vila deu origem ao Festival da Caldeirada que já vai na 22.ª edição.

Na foto: Rua 20 de junho de 1991

Na foto: Beco da Tia Chica Serol

Croché à boleia dos Veículos Clássicos

O

Clube dos Veículos Clássicos
do Barlavento, com sede na
nossa vila, lançou durante a

fase mais restritiva do confinamento,
um desafio ao Polo de Educação ao
Longo da Vida de Armação de Pêra.
O clube, que se tornou célebre pela
realização dos encontros mensais de
veículos clássicos no 1.º domingo de
cada mês, propôs que as utentes deste polo decorassem um Volkswagen
Carocha a croché.

A ideia foi prontamente acolhida e
durante várias semanas a obra foi
ganhando forma. As várias peças de
croché foram feitas por utentes dos
Polos de todo o concelho, tendo sido
ligadas entre si, no local, pelas utentes
do Polo de Armação de Pêra.
De referir que, o croché era já uma presença habitual em árvores, postes de iluminação, sinais de trânsito e mobiliário urbano um pouco por todo o concelho, mas até
à data nunca havia sido decorado um carro.

A nossa Junta apoiou esta iniciativa
desde o início e, naturalmente, felicita
todos os envolvidos pelo fantástico resultado do trabalho realizado.
Assim que os encontros mensais de
veículos clássicos forem retomados, o
que se espera que possa vir a ocorrer
no próximo dia 4 de julho, este VW Carocha estará em exibição no palco habitualmente instalado para destacar a
viatura clássica do mês.
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É importante
dar nota...
que, desde o passado dia 13 de maio,
os assistentes operacionais da Junta de
Freguesia já possuem o seu novo fardamento.

Até sempre, Filipe!

Foi com grande pesar que recebemos a notícia que Filipe Jorge Simões
Martins, nascido a 14-06-1969, faleceu no passado dia 28 de maio, com
apenas 51 anos de idade vítima de
doença prolongada.
Funcionário da nossa Junta de Fre-

INFORMAÇÃO

Assembleia de Freguesia
de Armação de Pêra
Sessão Ordinária
Quarta, 23 de junho de 2021 | 21h30
Sala Polivalente da Junta de Freguesia

guesia há 8 anos, o Filipe desempenhou

viço público, o Filipe era um homem

várias tarefas no setor operacional

alegre, bem-disposto, amigo do seu

dando o seu valioso contributo na

amigo, de trato fácil e alguém com

área da Limpeza Urbana, Espaços

quem era muito fácil trabalhar.

Verdes e Jardins e, por fim, no serviço
de Recolha de Monos e Verdes.

Todos nós que tivemos oportunidade
de privar com ele ficamos mais ricos

No contexto profissional, o Filipe evi-

com o seu exemplo de vida e recor-

denciou sempre um bom desempenho

damos com especial carinho o entu-

e sem dúvida que o seu voluntarismo,

siasmo com que partilhava as aven-

disponibilidade permanente, a par

turas das muitas viagens que fez por

das excelentes relações interpessoais

todo o mundo.

que sempre foi capaz de estabelecer
com todos os colegas e superiores
hierárquicos, foram a sua imagem de
marca.

À família enlutada, especialmente à
sua companheira Esmeralda, à sua
filha Érica e à sua mãe Alzira, assim
como aos seus amigos, endereçamos

Além de um excelente profissional,

as nossas mais sentidas e profundas

que tinha muito clara a noção de ser-

condolências.
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Chegou o verão!

A Baía de Armação de Pêra abre os
seus braços ao verão 2021

F

oi com uma grande expetativa

rurais, a (re)pintura de passadeiras,

que os armacenenses aguarda-

a reparação de calçadas, o reforço da

ram pela chegada de mais um

sinalização de trânsito vertical, a be-

verão. Depois do ano de 2020, em que

neficiação e manutenção de espaços

a situação epidemiológica provocada

verdes e jardins, a poda de árvores, o

pela doença COVID-19 originou gra-

reforço de papeleiras existentes, a dis-

ves prejuízos em toda a economia lo-

ponibilização de sacos para recolha de

cal e impediu que fossem dinamizadas

dejetos caninos, o reforço do número

muitas iniciativas habituais de âmbito

de recolhas dos moloks/contentores

cultural e desportivo, espera-se que o

de lixo e ecopontos de recicláveis, a

verão 2021 se assuma como um ponto

limpeza e desinfeção de contentores

de viragem nesta atípica realidade.

do lixo, a reabertura do Silo de Esta-

Preparar Armação de Pêra para receber mais um verão reveste-se de uma
grande importância, pois exige um planeamento efetivo das várias ações a
empreender e implica a concretização
de inúmeras tarefas.

cionamento automóvel, as obras de requalificação na rede de água, esgotos e
águas pluviais, a par da pavimentação
de arruamentos na urbanização TAT, a
renovação da Bandeira Azul e de Praia
Acessível como selos de qualidade ambiental da nossa praia, são apenas alguns exemplos das muitas ações já
desenvolvidas.
A relevância do trabalho executado
pela CMS e pela nossa Junta de Freguesia é inequívoca e traduz uma
preocupação de ambas as autarquias
em antecipar eventuais problemas nas
diferentes competências que têm à sua

a segurança do público que sempre

estabelecimentos comerciais que fo-

compareceu em grande número às ini-

ram alvo de diversas beneficiações e as

ciativas por nós promovidas. Esta nossa

melhorias que os mesmos apresentam,

posição não invalida que não possamos

especialmente a pensar nos seus clien-

apoiar algumas iniciativas que venham a

tes, são uma realidade que poderá ser

ocorrer, as quais serão avaliadas caso a

confirmada por todos.

caso. A proibição imposta pelo Governo

As informações de que dispomos antecipam o verão 2021 com uma afluência
claramente superior ao ano transato,
pelo que apelamos à melhor colaboração de todos, residentes, comercian-

A nível das restantes áreas da nossa

salubridade dos espaços públicos. Da

tes e empresários com uma palavra
de sincero reconhecimento e elogio.

(CMS), como a Junta de Freguesia de

sos humanos necessários para garantir

durante e época estival. São vários os

tes e visitantes, na adoção de compor-

rir-nos a todos os nossos comercian-

Tanto a Câmara Municipal de Silves

apta a receber milhares de visitantes

responsabilidade.

economia temos de destacar e refeNa foto: Reposição de calçada

Na foto: Limpeza e manutenção do acesso à praia | Vale do Olival

Também eles não olharam a esforços
para garantir que Armação de Pêra está

tamentos que promovam a higiene e
nossa parte estamos motivados, empenhados e comprometidos em canalizar todos os nossos recursos humanos e materiais para dispormos de
mais meios na resposta a esta área tão
sensível. As nossas equipas na área da

Armação de Pêra (JFAP), têm trabalha-

Limpeza Urbana e Espaços Verdes e

do afincadamente, e em complementa-

Jardins serão reforçadas durante os

ridade, para antecipar a ocorrência de

meses de julho, agosto e setembro com

eventuais problemas.

a entrada de mais funcionários contratados para esse efeito, da mesma forma

As ações de desinfestação de pragas já

que os horários de trabalho dos nossos

executadas, a regularização do areal

funcionários habituais serão amplia-

de toda a praia, a melhoria de alguns

dos, tal como aconteceu nos anos an-

acessos à praia, a instalação de diver-

teriores, para que a nossa capacidade

sos equipamentos balneares, a limpeza

de resposta seja reforçada.

e manutenção da rede de esgotos nas
zonas mais baixas da vila, a pintura de

A nível cultural e desportivo não temos

lugares de estacionamento, a limpeza

prevista a dinamização de quaisquer

de bermas das estradas, a deservagem
de passeios, a manutenção de caminhos

Na foto: Reconstrução de escadas de
acesso à praia | Fortaleza lado poente

iniciativas durante este verão, atendendo a que não dispomos dos recur-

à realização de Festas e Romarias, a que
se junta uma situação epidemiológica
que ainda merece a nossa preocupação
fez-nos tomar esta decisão, embora com um grande lamento e também
invadidos de alguma frustração. Neste âmbito, recordamos com grande
nostalgia muitas noites de animação
que proporcionamos aos locais e veraneantes, numa oferta rica, eclética e
diversificada, na certeza de que quando esta tempestade passar voltaremos
a ter Marchas dos Santos Populares, o
Banho de São João, a Festa em Honra
de Nossa Senhora dos Navegantes e da
Nossa Senhora dos Aflitos, espetáculos
de fogo-de-artifício, a Revista à Portuguesa do Boa Esperança, espetáculos
de stand-up comedy com os melhores artistas nacionais, noites de fados,
concertos de música e espetáculos
de dança de diversos estilos musicais,
magia/ilusionismo, música de baile,
eventos desportivos, cinema ao ar livre,
entre outros, e, quiçá, até uma nova
edição do Pirate Week.
Desejamos a todos um excelente verão
2021 !
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Armação de
Pêra tem muito
para oferecer
Descubra o que pode fazer por cá

O

Na foto: Gruta de Benagil | foto cedida pela Trident Boat Trips

grande postal turístico de Armação de Pêra é a praia e a sua baía. Aqui

As viagens guiadas, com partida de Armação de Pêra até à gruta de Benagil, têm a

podem ser feitas inúmeras atividades, entre as quais destacamos: o con-

duração de 1 hora, passando por 10 grutas e cerca de 15 praias “selvagens”, incluin-

tacto de proximidade com os pescadores, as visitas às grutas, o mergulho,

do a Praia da Marinha, a Gruta dos Capitães e o Arco da Praia de Albandeira.

os desportos náuticos, entre outras.

Além da tradicional visita às grutas, existem operadores locais com produtos com-

A Praia dos Pescadores está repleta de histórias e estórias em que a pesca artesa-

plementares que têm contribuído para diversificar e melhorar esta experiência

nal é a principal protagonista. Os saberes ancestrais ligados a esta atividade têm

que recomendamos vivamente. Os serviços para horários e destinos alternativos,

vindo a ser transmitidos de geração em geração e perduram até aos dias de hoje.

a par de ocasiões especiais, tais como pedidos de casamento, despedidas de sol-

A pesca artesanal, como a conhecemos, é uma bandeira da nossa vila e uma au-

teiro, entre outros, com a possibilidade de adicionar um brinde a bordo com espu-

têntica preciosidade que importa cuidar, apoiar e valorizar. A chegada dos barcos

mante, são exemplos de extras que estão disponíveis.

a terra com o produto da sua atividade é sempre motivo de atração de muitas
pessoas à praia e a oportunidade de interagir de perto com os pescadores é uma
experiência única.

O mergulho é também uma das atividades marítimo-turística com grande relevância. Afinal, é na baía de Armação de Pêra que está situado o maior recife rochoso
costeiro de Portugal, situado a apenas 3 milhas marítimas da nossa costa, que
beneficia de condições oceanográficas particulares e revela valores ecológicos ímpares no contexto da costa portuguesa.
A possibilidade dos “mergulhadores” observarem a riqueza da biodiversidade marinha nesta zona é também uma experiência única. Os batismos de mergulho para
os inexperientes ou o mergulho em profundidade no recife da Pedra do Valado
para os mais experientes são alguns dos principais serviços prestados pela empresa “Dive Spot”. Com sede em Armação de Pêra, esta empresa, dedica-se à atividade
do mergulho desde 1997, para além de ter vindo a desenvolver e colaborar em
inúmeros estudos científicos.
Neste verão não deixe de explorar estas nossas sugestões e descobrir muito mais
do que é possível fazer por cá. Vá ao encontro da nossa gastronomia, ruas típicas,
locais de culto, dos vários miradouros existentes, dos estabelecimentos comerciais existentes e deixe-se surpreender pelas nossas gentes.

Na foto: Pesca artesanal | foto de arquivo 2004

Ao deambular pela praia temos a oportunidade de assistir aos preparativos que
antecedem a entrada dos barcos de pesca na água, à perícia com que são movimentados os barcos pelo trator, à chegada dos barcos a terra, ao “safar” das redes
para organizar todo o pescado por espécies e tamanhos, aos “lobos do mar” que
amanham o peixe em pleno areal e a um modo de vida que continua a merecer o
nosso respeito e aplauso.
Também daqui partem inúmeras embarcações marítimo-turísticas, como é o caso
daquelas que se dedicam à visitação de grutas, atividade que tem tido uma grande
expansão nos últimos anos. Para melhor conhecermos como se desenvolve este
produto turístico falámos com algumas empresas sediadas em Armação de Pêra
que disponibilizam este serviço.

Na foto: Mergulho na Pedra do Valado | foto cedida pela Dive Spot

