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EDITORIAL

rOSA PALMA
PRESIDENTE DA CM DE SILVES

O Verão é, para muitos, tempo de descanso 
e de retemperar forças. É tempo de lazer, 
gozado em família, dando principal aten-

ção às crianças, que na maior pausa de tempo esco-
lar, merecem a companhia dos pais e dos restantes 
familiares. Neste período afirmam-se laços e forjam-
se memórias que, tantas vezes, permanecem con-
nosco e nos fazem sonhar ao longo da vida, como 
os momentos mágicos passados à beira-mar, ou no 
campo, ou simplesmente a ler um livro ou a partil-
har um dos maravilhosos cozinhados da melhor coz-
inheira lá de casa. O verão é esta vivência mágica, 
que parece fazer-nos parar no tempo. Mas para out-
ros – e sobretudo no Algarve, terra de acolhimento 
de turistas – é tempo de intenso trabalho, de muita 
agitação e da preparação de muitas tarefas, que 
permitem que, quem vem desfrutar das suas férias,  
o possa fazer em condições de segurança, de hi-
giene, de qualidade. São tantos os algarvios que por 
estes dias, em inúmeras áreas de serviço – hotelaria 
e restauração, animação, turismo, e muitas mais –, 
intensificam a sua ação, procurando dar desta região  
a melhor imagem e oferecer a tal magia, proporcio-
nar hipóteses de que as tais recordações possam 
existir e se transformem, igualmente, em respeito  
e afeto por esta terra. Em Silves o Verão também ac-
ontece, com todas estas nuances e há, neste concelho 
que se estende da serra ao mar, recantos, encantos  
e propostas para que todos possam viver  
da melhor forma as suas férias! E há, um grande 
evento, a Feira Medieval, que em breve acontece  
(de 11 a 20 de agosto) e que oferece história, 
identidade e memória a todos os que nela que-
iram participar! Fica o convite para que alguns 
momentos desta época, quer dos que trabalham, 
quer dos que vêm de férias e em visita, sejam gas-
tos a visitar as nossas vilas, descobrindo a gas-
tronomia, a natureza, o património e, sobretudo, 
a simpatia e a amabilidade das nossas gentes!  
E se quiserem dedicar alguns momentos à leitura, 
também disporão deste boletim, que relembra  
a atividade do Município no primeiro semestre de 
2017 e contém um balanço da atividade munici-
pal durante o presente mandato. A todos desejo 
um bom Verão, com muitos momentos plenos de  
descanso e de magia!
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Câmara Municipal de Silves

AUTARQUIA +

O passivo financeiro - empréstimos de médio e longo 
prazo –, contraídos no passado e na sua quase totalida-
de para pagar dívida corrente, ascendia no início do man-
dato autárquico a 12,5 milhões de euros. Ao longo do 
mandato 2014-2017, o passivo financeiro é reduzido em  
8,3 milhões de euros, mesmo já contando com a contra-
ção do empréstimo para investimento no montante de  
4,4 milhões de euros.
De referir que no âmbito do processo Viga d’Ouro 
(2005/2006), foram estabelecidos acordos de pagamento, 
que, para além de implicarem o pagamento da dívida de 
capital de 4,9 milhões de euros, permitiram que os juros 
de mora, que ascendiam a 2,3 milhões de euros, fossem 
reduzidos para 669 mil euros, o que representa um per-
dão na ordem de 1,6 milhões de euros.

 

DÍVIDA À BANCA DIMINUI
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importantes  compromissos  
antigos com impacto financeiro 
FORAM Resolvidos

FORAM AproveITADOS  
fundos comunitários

Estão resolvidos alguns dos compromissos antigos mais 
significativos: pagamento dos terrenos ocupados pela 
construção do Jardim Municipal de SB Messines; paga-
mento do terreno ocupado pela envolvente ao Tribunal 
de Silves; pagamento do terreno localizado junto da anti-
ga Cooperativa Agrícola de Silves; pagamento do terreno 
ocupado pela Escola Primária do Malhão;  pagamento dos 
terrenos ocupados pela Variante de Pêra; pagamento da 
dívida das obras de requalificação da frente de mar de 
Armação de Pêra; conclusão do pagamento da dívida às 
Águas do Algarve. Estes compromissos assentavam em 
protocolos antigos e não cumpridos, indemnizações acor-
dadas e dívida reclamada, excetuando o caso da dívida  
à empresa Águas do Algarve. O valor global em causa as-
cendeu a cerca de 1 milhão e 500 mil euros, sendo que, 
nalguns casos, a negociação conduzida pela autarquia le-
vou a uma redução acentuada dos valores em dívida.
 

O Município de Silves tem vindo a aproveitar ao máxi-
mo as oportunidades dos fundos europeus, tendo, nes-
te momento, cerca de 30 candidaturas que ascendem  
a 6,5 milhões de euros de despesa elegível, com várias 
delas já formalmente aprovadas, e outras com projetos 
concretizados, sendo de sublinhar o reaproveitamento 
que a autarquia ainda conseguiu fazer das verbas sobran-
tes do anterior quadro comunitário de apoio (2007-2013),  

no montante de 1,7 milhões de euros (despesa elegível).

 

Políticas amigas do contribuinte, 
do investidor e do consumidor 
foram introduzidas

Ao longo do mandato, o Município de Silves  tem segui-
do a estratégia de alivar os bolsos dos contribuintes, bem 
como do consumidor e do investidor: aplicando a taxa 
mínima sobre os prédios urbanos no Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI); adotando o chamado IMI familiar que 
bonifica as famílias com um, dois ou três descendentes; 
aplicando um novo regime de taxas e licenças (após longo 
e complexo processo de revisão), tendencialmente com 
valores mais baixos, e dotado de diversas isenções, redu-
ções e incentivos, direcionados para a promoção do in-
vestimento; e resistindo ao aumento dos tarifários (água, 
saneamento e resíduos sólidos urbanos), ultrapassando 
as imposições da tutela.

Candidaturas aprovadas

:: Repavimentação da estrada de Vale Fuzeiros/Amorosa/
Calçada ; PO Algarve 21; 293 600,00 euros; obra executada;
:: Sistema de apoio à modernização administrativa;  
PO Algarve 21; 63 443,40 euros; projeto executado;
:: Rota Al-Muthamid; PROCTEP; 13 333,33 euros; projeto 
executado;
Odysseia Sudoe 2; SUDOE; 100 000,00 euros; projeto  
executado;
:: Reequipamento estratégico de proteção civil do Algarve;  
PO Algarve 21; 109 815,07 euros; projeto executado  
(70 634,49 euros, desde 2014);
:: Recuperação e Valorização Ambiental do Vale do Olival – 1.ª 
e 2.ª fases; PO Algarve 21; 142 409,56 euros; obra executada;
:: Reabilitação do Centro Histórico de Silves – 3.ª fase; PIPI-
TAL; 942 488,40 euros; com obra programada; 
:: Promoção das TIC na administração e serviços públicos; 
Algarve Digital; 103 643,83 euros;
:: Rede de faixas de gestão de combustível primária de Silves; 
PDR 2020; 433 467,86 euros;
:: Ampliação da rede de abastecimento de água a Benaciate  
e Lavajo; PO SEUR; 927 178,20 euros; obra em fase de  
concurso público;
:: Plano de Ação e Regeneração Urbana da cidade de Silves 
(PARU); CRESC 2020; 925 021,54 euros;
:: Programa de estágios para licenciados; PEPAL;  
68 394,96 euros; projeto executado;
:: Aquisição de Unidade Móvel de Saúde; CRESC 2020;  
100 030,00 euros; 
:: Integração e partilha de serviços públicos: DGAL;  
6 454,51 euros;
:: PADRE ( 7 projetos – 1.ª prioridade); CRESC 2020;  
1 609 333,00 euros;
:: A arte do latoeiro; Programa Tradições (EDP); 5 750,00 euros; 
projeto executado;
:: Jazz nas adegas; Programa “365” Algarve; 14 000,00 euros; 
projeto executado.
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Município empenha-se na Sal-
vaguarda e reabertura da Fábrica 
do Inglês e do Museu da Cortiça 

MUNICÍPIO DE SILVES APOIA  
PESSOAS E FAMÍLIAS CARENCIADAS  
E VULNERÁVEIS

O Município de Silves tem feito tudo o que está ao seu 
alcance para garantir que a “Fábrica do Inglês” e o seu Mu-
seu da Cortiça voltem a abrir as suas portas ao público. 
Neste sentido, a autarquia promoveu diversas iniciativas  
e adoptou várias medidas, designadamente a inventaria-
ção e avaliação do espólio do Museu da Cortiça; a par-
ticipação da autarquia no leilão da “Fábrica do Inglês”, 
em 30 de maio de 2014; a instauração de procedimen-
tos de classificação do espólio do Museu da Cortiça, com  
o grau de interesse municipal; o apoio e cooperação téc-
nica prestada pela autarquia à Direcção-Geral do Patri-
mónio Cultural, para que a tutela do património cultural 
viesse a instaurar, em 07 de março de 2016, o procedi-
mento de classificação da “Fábrica do Inglês”, incluindo os 
jardins e o património móvel integrado, nomeadamente 
o do Museu da Cortiça, com o grau de interesse público; 
a instauração pela autarquia de uma acção judicial para 
exercício do seu direito de preferência legal na aquisição 
dos bens que integram o espólio do Museu da Cortiça;  
a realização de diversas vistorias municipais à Fábrica 
do Inglês, para monitorização do estado de conservação  
e  preservação dos edifícios e do espólio do Museu da Cor-
tiça; o apoio à realização e participação da autarquia no 
Fórum sobre “O Futuro do Museu da Cortiça da Fábrica do 
Inglês”, ocorrido em Silves em 2016; negociações e conver-
sações permanentes com a Caixa Geral de Depósitos, com 
vista à definição de soluções de futuro e de um modelo de 
gestão racional e sustentável da “Fábrica do Inglês” e do 
seu Museu da Cortiça; a integração da “Fábrica do Inglês” 
na “Área de Reabilitação Urbana de Silves”; a consagração 
de isenções de pagamento de taxas urbanisticas, como ins-
trumento de atração e estimulo ao investimento privado 
na recuperação e reabertura da Fábrica do Inglês e do seu  
Museu da Cortiça; e captação e angariação de investido-
res privados, que se mostrem interessados na concretiza-
ção de um projecto sustentável de recuperação e reaber-
tura da “Fábrica do Inglês” e compatível e harmonizável 
com o funcionamento do Museu da Cortiça, garantindo a 
fruição alargada de um património histórico e cultural que 
testemunha a evolução da industria corticeira nacional e 
estabelece um forte vinculo identitário com a população 
da cidade de Silves.
 

No passado dia 15 de junho, entrou em vigor o Regula-
mento Municipal de Apoio Social a Pessoas e Famílias Ca-
renciadas ou em situação de Vulnerabilidade do Município 
de Silves. Embora recaia sobre o Estado a responsabilida-
de pelas políticas de inclusão social e de apoio aos mais 
desfavorecidos, o Município de Silves considerou que, em 
face das carências e vulnerabilidades sociais detetadas 
no concelho de Silves, não poderia deixar de intervir no 
domínio da acção social, regulamentando a salvaguarda 
dos interesses próprios das respetivas populações, tendo 
como prioridade máxima o combate à progressiva degra-
dação da situação socio-económica de muitos cidadãos 
e famílias residentes no território municipal, através da 
atribuição de apoios sociais pela autarquia. Vários apoios 
estão previstos, designadamente, no domínio da habita-
ção (comparticipação em rendas, obras, tarifas de ligação 
domiciliária da água e saneamento), na saúde ( compar-
ticipação em medicamentos, consultas e cirurgias, trans-
portes), e inclusão dos cidadãos com deficiência (compar-
ticipação em mensalidades, transportes, medicamentos, 
material de apoio educativo ou ajudas técnicas). Doravan-
te, o Município de Silves passa a dispor de um instrumen-
to fundamental para suportar a execução das políticas 
municipais de ação social, no que respeita à atribuição de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas ou vul-
neráveis, contribuindo, assim, para a promoção da quali-
dade de vida, da igualdade de oportunidades, da coesão 
social e da cidadania, como forma de minimizar o flagelo 
da pobreza e da exclusão social.



7BOLETIM MUNICIPAL

CCDR-Algarve elogia políticas  
municipais de acolhimento  
aos autocaravanistas

O concelho de Silves tem sido alvo, nos últimos anos,  
de um aumento considerável de atividades associadas 
ao autocaravanismo, certamente pela presença inques-
tionável de valores naturais, sociais e culturais ao longo 
do território municipal, aliada à busca cada vez maior do 
contacto com a Natureza. Neste sentido, o Município de 
Silves investiu na implementação de espaços legalmente 
autorizados e adequados à boa recepção de autocarava-
nistas, na cidade de Silves e na vila de SB Messines, assim 
como criou um “Regulamento Municipal para o Licencia-
mento da Atividade de Campismo e Caravanismo Ocasio-
nal e para o Exercício da Atividade de Autocaravanismo”, 
que entrou em vigor no passado dia 08 de junho.  A CCDR
-Algarve qualificou o regulamento do Município de Silves 
como um passo pioneiro e decisivo para a consolidação 
da “Estratégia Regional de Acolhimento ao Autocaravanis-
mo”, uma vez que vai constituir um documento referen-
cial para a qualificação da atividade de autocaravanismo 
e promover a desejada harmonização regulamentar junto 
dos demais municípios da região do Algarve.
 

REVISÃO DO PDM  
DE SILVES AVANÇA

A revisão do PDM de Silves é um processo em curso desde 
2005. Contudo, em finais de 2013, os trabalhos de revisão 
do PDM de Silves adquiriram um novo impulso e fulgor, 
mediante: a elaboração de uma “nova” proposta de deli-
mitação da Reserva Ecológica para o concelho de Silves; 
a elaboração de novas propostas de exclusões de solos 
da Reserva Agrícola Nacional; a adequação do programa 
de execução e do plano de financiamento da proposta de 
PDM de Silves ao novo quadro comunitário de apoio “Por-
tugal 2020”; a inserção na proposta de revisão do PDM de 
Silves das normas dos planos especiais de ordenamento 
do território; a constituição de uma equipa técnica en-
carregue de proceder à inventariação da realidade urba-

nística existente no território municipal, no que respeita  
a construções irregulares, a fim de permitir avaliar e pon-
derar as possibilidades da sua regularização no contexto 
da revisão do PDM de Silves, com prioridade para os vá-
rios licenciamentos municipais irregulares ocorridos entre 
2001 e 2005, que foram participados pela Inspecção Geral 
da Administração Local e declarados nulos pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Loulé, a elaboração de nova 
cartografia de base, e a aquisição de um novo mapa de 
ruído. Recentemente, foram realizadas várias reuniões de 
concertação com a Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do Algarve, o Instituto da Conserva-
ção da Natureza e das Florestas e a Agência Portuguesa 
do Ambiente, para finalizar o processo de transposição 
para o PDM de Silves do conteúdo das normas de pro-
teção de recursos públicos que devam ser vinculativas 
para os particulares, contidas nos planos especiais de or-
denamento do território. Por outro lado, aguarda-se que  
a Direção-Geral do Território (DGT) homologue, a qual-
quer instante, a nova cartografia de base que deverá in-
tegrar a proposta de revisão do PDM de Silves. Ultimados 
estes aspetos da proposta técnica, estará a mesma em 
condições de ser submetida à apreciação da Comissão 
Consultiva e ao parecer final da Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional do Algarve, para poste-
riormente ser sujeita a discussão pública e consequente 
aprovação da proposta de revisão do PDM de Silves pe-
los competentes órgãos municipais. Independentemente  
do processo de revisão, salientamos que não deixam de 
manter-se em aberto todas as possibilidades de inves-
timento privado que têm acolhimento no âmbito do ac-
tual PDM de Silves, aprovado em 1995, e posteriormente 
adaptado ao PROT-Algarve, em 2008. 
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Em 19 de julho, entrou em vigor o novo Regulamen-
to de Taxas e Licenças Municipais do Município de 
Silves. Este regulamento vem preconizar, em ter-
mos globais, uma revisão em baixa dos valores das 
taxas administrativas e urbanísticas que têm sido 
cobradas pela autarquia, para além de incentivos 
ao investimento em várias segmentos da atividade 
económica, e no âmbito da reabilitação, recupera-
ção e beneficiação do edificado existente (centros 
históricos, áreas de reabilitação urbana). Estão tam-
bém previstas isenções e reduções de taxas que vi-
sam fomentar iniciativas empresariais de interesse 
municipal. O novo Regulamento de Taxas e Licenças 
Municipais constitui, assim, um instrumento norma-
tivo referencial e estratégico para a promoção do 
desenvolvimento e crescimento económico do con-
celho de Silves e, em consequência, para a prosse-
cução do interesse público municipal, na perspetiva 
da melhoria das condições de vida e do bem-estar 
das populações.

TAXAS MUNICIPAIS  
ESTÃO MAIS BAIXAS

AUTARQUIA colabora  
com as Juntas de Freguesia 

A colaboração e a complementaridade entre o Município 
e as Freguesias/Uniões de Freguesia são fundamen-
tais para a resolução dos problemas das populações.  
Com base nos Acordos de Execução e Contratos Inte-
radministrativos, o Município transfere anualmente para  
as Freguesias/União de Freguesias cerca de 558 mil  
euros, a que se soma mais 11 mil euros, para financia-
mento de iniciativas diversas. A delegação de compe-
tências municipais nas Freguesias/Uniões de Freguesias 
abrange áreas como a limpeza urbana, manutenção e con-
servação de caminhos, mercados retalhistas,  cemitérios 

e espaços verdes.

desassoreamento 
do Rio Arade

O Município de Silves tem definido o desassoreamento  
do Rio Arade como projeto prioritário. Esta opção tem 
vindo a ser afirmada nos documentos de estratégia regio-
nal, tendo em vista o extraordinário impacto que pode vir  
a ter no desenvolvimento económico-turístico do conce-
lho e mesmo da região.
A esperança renovou-se recentemente com o Plano  
de Investimentos nos Portos de Recreio 2016-2020,  
da responsabilidade do atual governo, que prevê a dotação  
de 3 milhões de Euros (em Orçamento do Estado) para 
“dragagem do Rio Arade, a melhoria das condições de na-
vegabilidade e acesso às infraestruturas da náutica de re-
creio e das marítimo-turísticas ao longo do rio até Silves”. 



Interior do Castelo de Silves

Tardam as obras  
de reabilitação da estrada  
de Silves - Porto de Lagos

Município REFORÇA apoio  
às coletividades e associações  
do concelho

O Município de Silves não tem deixado de pressionar  
as Infraestruturas de Portugal (IP), entidade que tutela  
a estrada, sobre a necessidade absolutamente urgen-
te de proceder à requalificação da EN 124 entre Silves  
e o Porto de Lagos, problema que se arrasta há largos 
anos. A via, uma das piores da região, apresenta-se em 
estado muito degradado. O governo tem sido interpelado 
na Assembleia da República por solicitação da autarquia. 
Não é de mais sublinhar que o assunto da requalificação 
do troço da EN 124 foi objeto de propostas anuais em 
sede de Assembleia da República, aquando da discussão 
dos Orçamentos de Estado, tendo os sucessivos governos 
rejeitado a sua inclusão, escudando-se nas prioridades  

e em razões de ordem orçamental e financeira.

Entre 2014-2017,  as transferências para as coletividades  
e associações atingiram o valor de 1 milhão e 321 mil 
euros (não incluindo as Corporações de Bombeiros). As 
transferências para as Corporações de Bombeiros as-
cenderam no mesmo período ao montante de 1 milhão  
e 255 mil euros. Salienta-se que os apoios ao movimento 
associativo não se esgotam na atribuição dos subsídios 
no quadro dos respetivos programas. Em muitos casos, 
o apoio logístico e o transporte são mais relevantes que 
o apoio financeiro. Foi ainda restabelecida a cedência de 

autocarros às escolas, associações e outras entidades.



Silves



OBRAS E PROJETOS
DO MUNICÍPIO DE SILVES

Legenda

CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS

Saneamento

Água

Rede viária

Equipamentos e habitação

Requalificação urbana



 OBRA Concluída

Demolida a antiga  
ETAR de Pêra

EB 2,3 João de Deus  
de SB Messines

Campilhos com água  
e acesso local

Nova linha  
de abastecimento  
de água a Armação de Pêra

Os volumosos trabalhos desta 
obra, foram desenvolvidos através  
de parceria estabelecida entre  
o Município de Silves e o Regimento 
de Engenharia n.º 1 de Tancos. 
Com esta obra, fica eliminado 
um importante foco de poluição, 
ao mesmo tempo que se 
implementa um Centro Intermédio 
de Deposição de Resíduos, 
promovendo-se a recolha seletiva 
de monos, verdes, embalagens  
e papel/papelão, num serviço  
às freguesias de Pêra, Alcantarilha 
e Armação de Pêra, e que contará 
com a colaboração da ALGAR.

A extensão da rede de abasteci-
mento de água nos Campilhos  
foi realizada, em parceria com  
o Regimento de Engenharia n.º1 

Foi substituído e corrigido  
o traçado de uma conduta de água 
(800 metros) que se encontrava 
desativada, entre o sítio da Torre  
e o Estádio Municipal. O material 
da conduta antiga (em fibrocimen-
to) foi substituído por material mo-
derno (em PVC) e de maior diâme-
tro. Esta empreitada, cria uma nova 
linha de abastecimento de água 
a Armação de Pêra, prevenindo 
transtornos em termos de volume 
do caudal fornecido e de pressão.

de Tancos. Estes também envolve-
ram a reparação e beneficiação  
do caminho de acesso ao local. 

Substituição integral da conduta 
de abastecimento de água  
no interior da escola.  
Investimento na ordem  
dos 50 mil euros
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pavimentação  
de estrada no Algoz

Um caminho no sítio da Ribeira 
Alta, Algoz, que permite a liga-
ção de dois troços foi pavimen-
tado em betão betuminoso,  
no valor de 30 mil euros.

Abastecimento  
de água à freguesia  
de SB Messines

Repavimentação do troço 
inicial da Estrada de Corte 
Mourão em S. Marcos  
da Serra

REPAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS 
em Armação de Pêra

Substituição de conduta  
de água a norte do sítio  
da Torre (Armação de Pêra)Limpeza da Ribeira  

de Alcantarilha

Obra estruturante que vai esta-
bilizar e reforçar a capacidade de 
abastecimento de água à freguesia. 
Beneficia, também, a freguesia de 
Silves através da ligação à Fonte 
de Louzeiros e Canhestros. Custou 
584 mil euros. Incluiu a constru-
ção de nova adutora (em ferro 
fundido), paralela à existente e 
conduta para telegestão, no troço 
que se situa entre o Monte de S. 
José, Quinta dos Orégãos e Monte 
Boi. Na Quinta dos Orégãos foram 
construídos uma nova Estação de 
Bombagem e dois novos depósitos 
de água de 700 m3 cada um, que 
duplicaram a capacidade existente.

O investimento ascendeu  
a 17 mil euros.

Após a substituição da conduta 
de abastecimento de água na rua 
de acesso ao Estádio municipal, 
foram executados trabalhos de 
repavimentação e construção de 
passeios nesta rua.

Foi substituído 1,3 Km de conduta 
de abastecimento de água,  
de fibrocimento para PVC. 

A autarquia executou a obra  
de limpeza da ribeira.
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Construção de Ponte  
na Foz do Ribeiro,  
Sítio do Azinhal

Repintura de Estradas  
de Silves

Construção de passagem 
no sítio dos Forninhos  
em S. Marcos da Serra

Repavimentação  
de Bairro Habitacional

Melhoria na Ponte  
do Castelo em S. Marcos  
da Serra

O investimento ascendeu  
a 28 mil euros.

Foram realizados trabalhos de 
sinalização horizontal (repintura) 
das estradas Silves-Algoz e Silves-
rotunda de Alcantarilha. O valor 
da empreitada ascendeu a 57 mil 
euros. 

Obra realizada por administração 
direta.

Foi realizada a repavimentação  
dos arruamentos da urbanização 
Calado e Sousa, no Monte São 
José/Bernarda. O valor da obra 
cifrou-se em 21 mil euros.

Melhoria em Ponte  
de S. Marcos da Serra 
(acesso ao Centro de Dia)
Colocadas guardas e executada a 
reparação do revestimento.

Reparação de pilares em  
betão armado e revestimento  
das vigas.
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Pavimentação do Acesso  
ao Instituto Piaget, Centro 
de Saúde e Bairro do Enxerim 
em Silves
O valor da empreitada rondou 
os 30 mil euros. Em complemen-
to da empreitada, os serviços 
camarários prosseguiram a 
intervenção com a limpeza de 
passeios, o arranjo das rotun-
das e a plantação de árvores e 
plantas.Estrada de Vale Fuzeiros, 

Amorosa e Calçada  
repavimentada Repavimentação da estrada 

de Messines de Cima

pavimentação  
do Caminho de Canelas

Entrada da Vila de Pêra 
beneficiada

pavimentação  
do Caminho de Medeiros

Foi reabilitada a estrada que liga  
as localidades de Vale Fuzeiros, 
Amorosa e Calçada. Foi colocada 
sinalética vertical e horizontal.  
O investimento atingiu os 318 mil 
euros, tendo-se assegurado  
financiamento comunitário  
(PO Algarve 21).

Foi efetuada a repavimentação 
da estrada de Messines de Cima. 
O investimento atingiu os 110 mil 
euros. A anteceder a obra, foram 
substituídos 800 metros do troço 
inicial da conduta de abastecimen-
to de água. 

A pavimentação do caminho de 
“Canelas”, que atravessa as fregue-
sias de Alcantarilha e de Armação 
de Pêra, foi executada. O valor da 
empreitada atingiu 104 mil euros.

A Rua Pedro Álvares Cabral em 
Pêra recebeu obras de beneficia-
ção no valor de 22 mil euros. 

Foi executada a pavimentação  
do Caminho de Medeiros,  
em Silves. O investimento  
ascendeu a 51 mil euros.
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Rua Senhora da Saúde  
em SB Messines

Repavimentação da Avenida 
António Sérgio em Silves Pavimentação  

do acesso à Caixa d´Água  
e arruamentos da Cerca  
da Feira (Silves)

Área de Serviço  
de Autocaravanas  
de Silves

Repavimentação  
da estrada Algoz-Guia

Reabilitação do troço  
inicial da rua do Furadouro

Foi repavimentado o troço  
inicial da rua.

Foi repavimentada a Avenida 
António Sérgio, localizada junto às 
escolas, em Silves. O investimento 
ascendeu a 41 mil euros. Incluiu 
também a remodelação das redes 
de abastecimento de água e águas 
pluviais.

As obras foram concluídas. 
O acesso à Caixa d´Água foi  
precedido da substituição da  
conduta de abastecimento de 
água. O investimento ascendeu  
a cerca de 40 mil euros.

Localizada junto ao Rio Arade,  
o investimento ascendeu a 20 mil 
euros, permitindo o acolhimento 
de 55 autocaravanas.

Procedeu-se à repavimentação  
da estrada Algoz-Guia numa exten-
são aproximada de 2 Km. As obras 
implicaram um pequeno alarga-
mento no troço à saída do Algoz, 
incluindo rede de drenagem e si-
nalética. O investimento ascendeu 
a cerca de 270 mil euros.

A rua de acesso ao Furadouro 
foi reabilitada e alargada, 
recebendo um novo 
pavimento, arranjo de passeios, 
iluminação pública, bem como 
a substituição da conduta 
de abastecimento de água 
(de fibrocimento para PVC). 
A autarquia contou com a 
colaboração do INTERMARCHÉ.
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Sanitários Públicos  
no Largo do Município

Estádio Municipal  
de Armação de Pera –  
construção de muro 
de contenção

Reabilitação dos Parques  
Infantis do concelho  
de Silves

ABRIGO DE PASSAGEIROS

Reconstrução de edifício 
municipal

Foi promovida a reconstrução  
integral dos sanitários públicos.

Foi construído um muro em  
pedra com a finalidade de evitar  
e atenuar o deslizamento  de 
terras , lama e detritos para a via 
pública. O investimento ascendeu 
a cerca de 10 mil euros.

Os trabalhos envolveram  
a renovação dos equipamentos  
em todas as freguesias.

Foram renovados os abrigos para 
passageiros de autocarros em todo 
o concelho. Boa parte dos antigos, 
encontravam-se danificados e 
alguns eram em chapa.  
O investimento ascendeu  
aos 146 mil euros.

Foi reconstruída a cobertura do 
edifício público que acolhe quatro 
habitações na Rua da Central em 
Silves e que também albergava  
a Associação de Reformados  
e o Arquivo Municipal. As obras 
envolveram a remoção da cobertu-
ra existente (estrutura em madeira 
e telha marselha), a sua substitui-
ção por estrutura metálica e nova 
infraestrutura elétrica. Um investi-
mento de 87 500 euros.

Estádio Municipal  
de SB Messines com  
novo relvado sintético
O Estádio Municipal de  
SB Messines recebeu um 
relvado de última geração,  
num investimento que rondou 
os 170 mil euros. A empreitada 
envolveu ainda o arrelvamento 
de dois recintos no interior da 
EB 2,3 João de Deus (espaço 
contíguo ao campo municipal), 
um polidesportivo com 
marcações para futebol de 5 
e andebol, e um outro campo 
para prática desportiva diversa. 
Com a implantação dos novos 
sintéticos.
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Alargamento do Cemitério 
de Silves

Circuito de Manutenção 
Física no Enxerim 

Polidesportivo de Tunes

Remoção de Amianto  
nas Escolas

Tornava-se urgente o aumento  
do espaço do cemitério.

Foi instalado um circuito  
de atividade física no Enxerim.

Foi construído um campo de jogos 
que integrará o Polidesportivo  
de Tunes. Localizado na Urbaniza-
ção Lagarça, este campo beneficia 
das dimensões regulamentares 
para a prática das modalidades  
de futsal, andebol, voleibol e ténis.  
Foi o resultado de um acordo  
de mecenato entre o Município  
de Silves e o Grupo Jerónimo  
Martins.

PARQUE INFANTIL E CIRCUITO 
DE MANUTENÇÃO FÍSICA  
EM TUNES
Foi instalado um parque infantil 
e um circuito de manutenção 
física na Urbanização do Olival 
em Tunes.

Foi retirado o amianto nas escolas 
EB1 de Alcantarilha, EB1 do Enxe-
rim e Jardim de Infância de Silves, 
num investimento que ascendeu  
a 70 mil euros.

Restauro da Torre 16  
e Porta da Almedina  
em Silves
Foi executada a empreitada de 
conservação e restauro da Torre 16 
das Muralhas e Porta da Almedina 
de Silves (junto ao Museu Munici-
pal de Arqueologia). Com o perigo 
de desmoronamento, estavam em 
risco pessoas e bens. O valor da 
obra ascendeu a 77 mil euros.
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Valorização ambiental  
em Armação de Pêra
Foram executadas duas 
empreitadas de obras públicas 
(1.ª e 2.ª fases) com vista  
à valorização ambiental na  
foz da ribeira do Vale do Olival.  
As obras ascenderam a 150 mil 
euros. Os trabalhos incluíram 
a colocação de guardas de 
segurança nas margens da 
Ribeira, a colocação de tela anti-
ervas, a plantação de espécies 
autóctones acompanhada de 
placards informativos,  
a criação de caminho pedonal 
e a sua extensão até à praia, 
construção de passadiço sobre-
elevado em madeira, criação  
de sistema de comportas  
e a repavimentação de parte  
da praça do antigo minigolfe.  
Para além de requalificar  
o espaço urbano, promovendo  
a sua fruição e o acesso 
condigno à praia, esta 
intervenção visa minimizar  
o impacto da erosão na foz  
da ribeira. Reduz-se ainda  
o impacto ambiental resultante 
das descargas de águas pluviais 
contaminadas e das descargas 
acidentais que ocorrem a partir 
da Estação Elevatória  
de Esgotos.

Requalificação  
do Bairro dos Montinhos 
em S. Marcos da Serra

Recuperação e restauro 
do painel de Maria Keil do 
Amaral (Lg. Al Mut´amid)

A obra envolveu a construção  
de escadaria, a colocação de  
corrimãos e bancos, rede de água 
pluviais, espaços verdes e ilumi-
nação pública. O investimento 
ascendeu a 38 500,00 euros.

O painel de azulejos, oferecido 
pela artista silvense, representa 
a cidade de Silves, obra única no 
Algarve.

Arranjo urbanístico  
da envolvente ao Palácio  
da Justiça 

Arranjo Urbanístico  
do Largo 1.º de Maio  
na Amorosa

Foi efetuado o arranjo urbanístico 
da envolvente ao Palácio da Justiça. 
O investimento ascendeu a 145 
861.61 euros, e incluiu: rede de in-
fra-estrutura de saneamento, pavi-
mentação do espaço com calçadas, 
arranjo de passeios, plantações  
e espaços verdes, mobiliário urba-
no - muretes, mesas, bancos  
e papeleiras, recuperação e limpe-
za do monumento nacional “Cruz 
de Portugal” e do poço adjacente.  
A anteceder esta obra foi criada 
nova rede de iluminação pública  
na área envolvente ao edifício do 
Tribunal, cujo investimento ascen-
deu a 17 832,02 euros.

O investimento ascendeu  
a 8 mil euros.
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Estabilização da Vertente 
Norte do Monte da Jóia  
em Silves

Requalificação urbana  
na rua Julião Quintinha

Requalificação de espaço 
urbano junto ao Jardim  
Municipal em SB Messines

Parque de Estacionamento 
junto às piscinas municipais 
de Silves

O investimento ascendeu a 87 mil 
euros, permitindo a consolidação  
do talude e a preservação  
da estrada. 

Foi executada a requalificação  
de espaço público sito na rua  
Julião Quintinha em Silves.  
Trata-se de uma melhoria funcio-
nal e estética, ao nível do pavimen-
to, espaço verde, colocação de 
ilha ecológica em substituição dos 
contentores existentes, iluminação 
e mobiliário urbano. O investimen-
to ascendeu a 36 mil euros. 

Foi efetuada a requalificação  
da Rua Tenente Coronel Vargas 
Mogo em SB Messines (espaço  
contíguo ao Jardim Municipal).  
A obra incluiu trabalhos de pavi-
mentação, passeios, parqueamen-
to automóvel, iluminação pública, 
zonas verdes, rede de rega, siste-
ma de recolha de águas pluviais  
e instalação de ilha ecológica  
para a recolha de resíduos sólidos 
urbanos. O valor do investimento 
ascendeu a 100 mil euros. 

Foi realizada a reabilitação  
do parque de estacionamento 
junto às piscinas municipais.  
O valor dos trabalhos ascendeu 
a 185 mil euros. O investimento 
permitiu a requalificação  
de importante zona da cidade 
de Silves.
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 OBRA em cURSO

Abastecimento de água  
a Odelouca (SILVES)

Arruamentos na Urbanização 
Silgamar (interior)

Requalificação  
do Acesso Poente  
a SB Messines

Encontra-se em curso  
a empreitada de abastecimento 
de água a Odelouca, que inclui 
a execução de oito travessias 
rodoviárias (passagem da conduta 
por oito pontes). O investimento 
ascende a 166 mil euros e o prazo 
de execução previsto é de seis 
meses.

Encontra-se em fase final de exe-
cução a reabilitação dos arruamen-
tos da Urbanização Silgarmar, no 
interior do bairro. O investimento 
ascendeu a cerca de 190 mil euros, 
incluindo a repavimentação dos 
arruamentos, a colocação de novos 
sumidouros, a reformulação do 
troço final de descarga das águas 
pluviais, a substituição parcial de 
rede de abastecimento de água  

Decorre a execução do novo arrua-
mento de acesso à Vila, que inclui 
o alargamento e a repavimentação 
do eixo viário, muros de suporte, 
redes de águas pluviais e esgotos, 
iluminação pública, passeios em 
calçada e piso colorido, estaciona-
mento, espaços verdes e mobiliário 
urbano. O investimento ascende  
a 631 mil euros.

e esgotos, bem como a instalação  
de novo ramal de fornecimento  
de energia elétrica.

pavimentação  
do caminho de Faxeilas 
(Poço Barreto)
Decorre a pavimentação  
do caminho de Faxeilas, no sítio 
do Poço Barreto. O investimento 
ascende a 35 mil euros, envol-
vendo a pavimentação em betão 
betuminoso, a execução de 
órgãos de drenagem das águas 
pluviais e sinalização vertical.

Reabilitação da estrada 
Boião – Azilheira – 1.ª fase 
Encontra-se em curso a empreitada 
de reabilitação da estrada Boião-
Azilheira – 1.ª fase (S. Marcos da 
Serra), num troço de cerca de 4 
Km, entre a Ponte de Santa Maria e 
a Azilheira. O investimento ascende 
a 336 mil euros e o prazo de 
execução previsto é de sete meses.
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Parque de Feiras  
de Alcantarilha

Multiusos em  
S. Marcos da Serra

Área de Serviço  
de autocaravanas  
em SB Messines

Construção do Muro de  
Vedação do Estádio Municipal 
de Armação de Pêra

Encontra-se em fase final  
de construção o parque de feiras 
de Alcantarilha. Prepara-se um es-
paço polivalente, onde se oferece-
rão condições para feiras e merca-
dos, atividades lúdicas, fruição de 
lazer e estacionamento automóvel. 
O investimento ascende a 207 mil 
euros. 

Encontra-se em fase final  
de construção o Espaço Multiusos 
de São Marcos da Serra, junto ao 
Jardim de Infância. Trata-se de um 
espaço descoberto que contempla 
um campo de jogos, zona de palco, 
edifício de apoio com instalações 
sanitárias, arrumos e balneários.  
E ainda as construções de um 
muro de proteção ao talude, 
passeio, iluminação e tratamento 
paisagístico. O investimento  
é de 122 mil euros.

Encontra-se em fase final de  
construção a área de serviço  
para autocaravanas em  
SB Messines, localizada a nascente 
do “espaço para feiras e merca-
dos”. O valor da obra eleva-se a 
134 mil euros. Disponibilizar-se-ão 
30 lugares para estacionamento de 
autocaravanas (com possibilidade 
de expansão), espaço de receção, 
estação de serviço com abasteci-
mento de água potável, escoamen-
to de águas residuais, despejos  
de resíduos sólidos urbanos  
e de sistemas de WC , iluminação 
e espaços verdes. Inclui-se na em-
preitada a repavimentação da rua 
situada a norte, fora da vedação 
do parque.

Decorre a construção de muro  
em redor de todo o Estádio e ins-
talações de apoio. O investimento 
ascende a 51 mil euros.

Terminal rodoviário  
em SB Messines

Encontra-se em fase final de 
construção o terminal rodoviá-
rio de SB Messines. Situado  
a poente do “espaço para feiras 
e mercados”, implica um investi-
mento de 278 mil euros.   
A obra contempla um cais de 
embarque com paragem para  
4 autocarros em área cober-
ta por pala de betão maciço 
apoiada em pilares metálicos, 
edifício de apoio para venda de 
bilhetes, instalações sanitárias 
e área de estacionamento para 
autocarros.
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Parque de Feiras  
e Mercados de SB Messines 
(espaço multiusos) 

Parque Urbano de Armação 
de Pêra – 1.ª fase

Encontra-se em curso a empreita-
da do Parque de Feiras e Mercados 
de SB Messines (espaço multiusos). 
O projeto inclui a criação de esta-
cionamento automóvel para 180 
lugares e 146 lugares para tendas, 
palco e praça para espetáculos,  
espaços verdes, percursos pedo-
nais e variado mobiliário urbano.

Encontra-se a decorrer  
a construção da empreitada 
da “Requalificação do Parque 
Urbano Nascente de Armação 
de Pêra – Fase I”, cujo 
investimento ascende  
a 100 mil euros. O parque verde 
localiza-se na margem direita 
da Ribeira de Alcantarilha, 
desenvolvendo-se numa parcela 
de terreno com 24 500 m2.  
A fase I da obra, localizada  
a sul do canal de drenagem  
de águas pluviais do centro 
da Vila de Armação de Pêra, 
abrange 11 300 m2. O projeto 
prevê a implantação de passeio 
pedonal ao longo da margem  
da ribeira, com drenagem 
natural, painéis informativos  
e mobiliário urbano.  
O espaço receberá iluminação 
de candeeiros incorporados 
em painéis fotovoltaicos que 
captam a energia solar.  
A arborização contemplará 
espécies autóctones e da flora 
ribeirinha mediterrânica. 
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Extensão da rede  
de abastecimento de água 
ao Benaciate e ao Lavajo

Reabilitação da Rua Manuel 
Teixeira Gomes em  
SB Messines

Construção de novo  
arruamento no Algoz

Pavimentação da rua dos 
Bombeiros Voluntários  
em Alcantarilha

Repavimentação  
dO caminho da Figueirinha 
(Silves)

Alargamento de pontão 
sobre o canal no sítio  
do Monte Branco

Pavimentação do caminho 
da Franqueira de Baixo

Encontra-se a decorrer desde 20 
de junho do corrente, o concurso 
público para a adjudicação da 
empreitada de Abastecimento  
de Água aos sítios do Benaciate  
e Lavajo. A empreitada está a 
concurso pelo preço-base de  
1 milhão e 196 euros, apresentando 
um prazo de execução previsto 
de seis meses. A obra contempla 
a implantação de cerca de 14 Km 
de condutas de abastecimento de 
água. A empreitada beneficia de 
candidatura comunitária aprovada 
ao PO SEUR (Programa Operacional 
da Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso dos Recursos) que assegura 
comparticipação a 85%. (fundo 
perdido).

Encontra-se em fase de concurso 
público a obra de reabilitação da 
Rua Manuel Teixeira Gomes em 
SB Messines, cuja intervenção se 
estende entre a Rua José Francisco 
Viseu e a Rua Tenente Coronel 
Vargas Mogo. A intervenção 
abarca o reperfilamento da 
rua, repavimentação, passeio 
do lado sul, renovação integral 
da iluminação pública, rede 
de águas pluviais, lugares de 
estacionamento e criação de 
rotunda no enfiamento da rua  
da EB 2,3. A obra foi recentemente 
adjudicada.

Pavimentação de ruas  
em Alcantarilha e Pêra

Decorre o concurso público  
para a execução da empreitada. 
A obra encontra-se adjudicada 
pelo valor de 36 mil euros.

Aguarda-se o início da execução  
da empreitada de pavimentação  
do troço entre a Junta de Freguesia 
e o Jardim de Infância do Algoz.  
A obra contempla, também,  
o desvio da conduta adutora  
de abastecimento de água da em-
presa Águas do Algarve que passa 
atualmente sob o Centro de Saúde. 
O investimento ascende a 231 mil 
euros e o prazo de execução pre-
visto é de sete meses. A obra já se 
encontra adjudicada.

Decorre o concurso público para 
a execução da empreitada. A obra 
encontra-se adjudicada pelo valor 
de 24 mil euros.

Decorre o concurso público para 
a execução da empreitada. A obra 
encontra-se adjudicada pelo valor 
de 66 mil euros.

Decorre o concurso público para 
a execução da empreitada. A obra 
encontra-se adjudicada pelo valor 
de 18 mil euros.

Decorre o concurso público  
para a execução da empreitada.  
O preço-base do concurso ascende 
a 98 mil euros.

 OBRA em FASE DE 
 concurso PÚBLICO
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Reabilitação  
da Urbanização  
Silgarmar (EN 124-1)
Aguarda-se o início da execução 
da empreitada de Reabilitação 
dos Arruamentos da Urbanização 
Silgarmar (EN 124-1), que inclui a 
requalificação integral das infraes-
truturas: execução de passeios e 
arruamentos dos dois lados da es-
trada, substituição da conduta de 
abastecimento de água (atualmen-
te, em fibrocimento), rede de ilu-
minação pública e infraestruturas 
subterrâneas de telecomunicações, 
estacionamentos, rede de drena-
gem de águas pluviais, paragens de 
autocarros, colocação de duas ilhas 
ecológicas e plantação de árvores. 
O investimento ascende a 440 mil 
euros e o prazo de execução pre-
visto é de oito meses.



Construção da nova sede 
da Junta de Freguesia  
de Armação de Pêra
A Junta de Freguesia de Armação 
de Pêra vai ter uma nova sede 
junto à antiga Escola Primária.  
O edifício contempla dois 
pisos, com mais de 500 m2 
de construção, um átrio de 
receção com pé-direito duplo, 
secretaria para 5 postos de 
trabalho, instalações sanitárias, 
gabinetes de trabalho, gabinete 
multiusos, sala de reuniões, sala 
de pessoal com copa, ampla sala 
polivalente (160 m2), zonas de 
arquivo e de arrecadação. A obra 
foi recentemente adjudicada 
pelo valor de 619 994,00 euros, 
apresentando um prazo previsto 
de execução de 11 meses.

Reabilitação Urbana  
do Centro Histórico  
de Silves – 3.ª fase
A obra de Reabilitação Urbana 
do Centro Histórico de Silves – 
3.ª fase, foi adjudicada pelo valor 
de 942 mil euros, com prazo pre-
visto de execução de 18 meses. 
A intervenção estende-se à Rua 
da Sé e Largo Dr. Jerónimo Osó-
rio, bem como ao espaço contí-
guo à Travessa do Pelourinho e 
Praça do Município. A obra terá 
o seu início após a realização  
da Feira Medieval de Silves.

Maquete da nova sede da Junta de freguesia de Armação de Pêra
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Município de Silves  
encomendou estudo  
sobre a rede de drenagem 
dos efluentes domésticos e 
industriais de Algoz e Tunes

Intervenção profunda  
e integrada nas redes  
de águas pluviais, esgotos 
domésticos e abastecimento 
de água na Vila de Armação 
de Pêra

Rua atrás dos Muros

Passeio entre a EN 124  
e os Campilhos 

Requalificação da rua  
a norte da EB1 de Silves

Face ao subdimensionamento  
e inadequação da rede de esgotos 
de Algoz-Tunes, o Município de 
Silves encomendou um estudo  
à Universidade do Algarve que visa 
quantificar a capacidade efetiva  
de drenagem da rede existente  
e verificar a viabilidade de atender 
às solicitações das novas indústrias 
e novos loteamentos, mantendo 
a rede existente e propondo um 
conjunto de beneficiações que se 
revelarem necessárias.

O Município de Silves contratou 
uma empresa especializada de 
renome nacional e internacional 
para a execução do plano geral 
de drenagem pluvial de Armação 
de Pêra e elaboração do projeto 
de execução para as respetivas 
intervenções. Pretende-se 
resolver um problema estrutural, 
encontrando soluções para  
a redução das inundações na parte 
antiga da Vila. O plano geral já foi 
apresentado em sessão pública 
com a população. A empresa 
ultima a elaboração dos projetos 
de execução, que incluem 
também a remodelação das redes 

Remodelação do Mercado 
Municipal de Silves

Projeto técnico concluído que 
implica a requalificação integral 
do edifício e a reorganização 
funcional dos espaços, com 
financiamento comunitário 
garantido.

Remodelação da Casa  
do Forno para “Casa  
dos Vinhos”
O projeto de conservação  
e reabilitação da antiga Casa do 
Forno (Silves), que se encontra 
em fase adiantada de elaboração, 
integra candidatura comunitária no 
âmbito do Plano Regional de Ação 
de Desenvolvimento de Recurso 
Endógenos (PADRE). O projeto 
contempla a adaptação da casa 
do forno para “Casa dos Vinhos” 
de Silves e para a promoção de 
outros produtos locais, como a 
laranja, conservando-se os seus 
traços arquitetónicos e diversos 
elementos interiores com valor 
histórico. 

Área de Serviço  
para Autocaravanas 
Encontra-se em fase de projeto 
(especialidades) a área de serviço 
de autocaravanas de S. Marcos da 
Serra, que se inclui em candidatura 
comunitária já aprovada. 

Encontra-se em fase adiantada  
de elaboração o projeto de requa-
lificação da “Rua atrás dos Muros”, 
que integra o Plano de Ação de 
Regeneração Urbana da Cidade  
de Silves (PARU). O projeto prevê  
a construção de passeios e ciclovia, 
iluminação pública, espaços de 
estadia, para além do alargamento 
da via.

Está concluído o projeto técnico  
do “Passeio entre a EN 124  
e os Campilhos”. Além do passeio, 
o projeto contempla áreas destina-
das a estacionamento (zona norte) 
e a melhoria da drenagem  
de águas pluviais através  
da criação de um sistema  
de valas e sumidouros.

Anteprojeto aprovado.  
Aguarda-se a entrega do projeto  
de execução contratado.

 PROJETOs contratados

de abastecimento de água  
e esgotos domésticos. 



Alcantarilha

Requalificação do Bairro  
do Progresso
Encontra-se em elaboração  
o projeto de Requalificação do 
Bairro do Progresso, que integra 
o Plano de Ação de Regeneração 
Urbana da Cidade de Silves (PARU).

Beneficiação da frente  
do Rio Arade
Encontra-se em elaboração 
o projeto de Beneficiação da 
frente do rio Arade, que integra 
o Plano de Ação de Regeneração 
Urbana da Cidade de Silves 
(PARU). O projeto contempla duas 
componentes: prolongamento do 
muro de proteção junto à Avenida 
Marginal (com obra a concurso)  
e a construção de rampa de 
acesso ao rio (projeto em fase 
de elaboração). Com a rampa 
de acesso pretende-se facilitar a 
entrada no plano de água a todas 
as embarcações que utilizam a 
margem direita do Rio, na zona 
ribeirinha, junto às Piscinas 
Municipais.

Jardim do Largo  
da República 

Encontra-se em fase final de 
elaboração o projeto técnico  
de Requalificação do Jardim  
do Largo da República.  
O investimento, previsto  
e aprovado no âmbito do Plano 
de Ação de Regeneração Urba-
na da Cidade de Silves (PARU), 
ultrapassa o milhão de euros.  
O projeto, através da remodela-
ção integral das infraestruturas 
básicas (agua, saneamento, 
iluminação), procura conciliar  
a memória coletiva do espaço  
e os seus aspetos mais valiosos,  
com soluções contemporâneas. 

Remodelação  
do Mercado Municipal  
de SB Messines

Construção do  
Polidesportivo de Tunes

Projeto técnico em fase de conclu-
são que implica a requalificação in-
tegral do edifício e a reorganização 
funcional dos espaços, com finan-
ciamento comunitário garantido.

Está concluído o projeto de exe-
cução do Polidesportivo de Tunes. 
Após a construção do piso e da 
vedação provisória já realizada, o 
projeto prevê, na sua 1.ª fase,  
a construção de vestiários, balneá-
rios e iluminação pública.  



Lagoa dos Salgados



SERVIÇOS MUNICIPAIS
DO CONCELHO DE SILVES



PONTO AZUL PROMOVE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

III Semana da  
Proteção Civil  
mobilizou centenas 
de alunos 

PONTO AZUL
Este espaço pretende ser um 
pólo de educação ambiental  
por excelência...

O Ponto Azul, localizado em  
Armação de Pêra, está em 
funcionamento desde o dia 

1 de julho e até 3 de setembro, pelo 
terceiro ano consecutivo. Inaugurado 
em 2015, tem sido amplamente elo-
giado aquando da avaliação das inicia-
tivas realizadas no âmbito da Bandei-
ra Azul. Este espaço pretende ser um 
pólo de educação ambiental por ex-
celência, através da disponibilização 
de informação, promoção de acções 
de sensibilização ambiental na praia 
e distribuição gratuita de material que 
contribua para a promoção de hábitos 
saudáveis e sustentáveis.

A III Semana da Protecção Civil, 
dinamizada pelo Serviço Muni-
cipal de Proteção Civil (SMPC) 

e pelo sector de Educação da CMS, 
destaca-se pelo seu carácter inova-
dor e decorreu em fevereiro e março 
nas escolas do concelho, pelo terceiro 

ano consecutivo. Esta atividade tem 
contado com a participação do Grupo 
de Intervenção, Protecção e Socorro 
(GIPS) da Guarda Nacional Republi-
cana; Serviço de Protecção da Natu-
reza e Ambiente (SEPNA) da Guarda  
Nacional Republicana (GNR), Sapado-
res Florestais do Município de Silves, 
os Bombeiros de Silves e de SB Mes-
sines e a Cruz Vermelha, que procura-
ram alertar as nossas crianças para as 
temáticas que envolvem risco de aci-
dente para pessoas e bens.
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Município desenvolve ações  
pioneiras na Educação e melhoria  
de equipamentos escolares

EDUCAÇÃO +

O Município de Silves tem tido 
uma forte aposta em ativida-
des inovadoras integradas no 

espirito da rede das Cidades Educado-
ras, e suportadas no Plano Estratégi-
co Educativo Municipal e num Guia 
da oferta Educativa do Concelho, 
que permitem projetar e operacio-
nalizar toda a nossa ação educativa.  
No âmbito da renovação dos ma-
teriais e equipamentos das esco-
las, o Município de Silves tem vindo  
a colocar mobiliário, equipamento, 
telhados e a renovar espaços, des-
de salas de aula, refeitórios, WC’s  
e espaços exteriores, procurando 
dotar os estabelecimentos escolares 
de melhores condições. No passado 
mês de maio de 2017, concluiu-se o 
apetrechamento, de todas as salas 
de aula do 1º ciclo do Concelho de 
Silves, com a entrega de mobiliário às 
escolas EB 1 da Portela e da Amorosa.  
De mencionar ainda, que a autarquia 
procedeu durante este mandato, à co-
locação de computadores e monitores 
nas salas de aula de todos os jardins 
de Infância e escolas EB1 do concelho 

e instalou ainda nas EB1 quadros in-
terativos e vídeo projetores que com-
plementam as funcionalidades dos 
computadores, melhorando, assim as 
condições de leccionação das aulas  
e de aprendizagem dos nossos alunos. 
Por forma a aumentar a comunicação 
entre a comunidade educativa e o  
Município foram colocados placards 
em todas as escolas EB 2,3 e secundária.



projeto de sensibilização decorreu  
junto da comunidade escolar

STOP BULLYING

Assembleia Municipal  
Jovem voltou a decorreR

STOP BULLYING

Cerca de 100 jovens já participa-
ram nesta iniciativa, permitindo 
aferir dados concretos sobre  

a dimensão do fenómeno do Bullying 
no Concelho de Silves e o seu impac-
to nas vítimas, de modo desenvolver 
ferramentas de intervenção de acordo 
com a realidade auscultada no conce-
lho. O tratamento/análise de dados 
foi assegurado pelo PIAGET de Silves. 
O projeto culminará com a realização 
de formação com um técnico/institui-
ção de referência sobre o combate ao 
Bullying, para os jovens voluntários 
virem a ser Jovens Líderes da Não-vio-
lência Escolar e da Paz, na sua Escola, 
no ano letivo 2017-2018 (os jovens 
Líderes serão responsáveis por estar 
atentos ao que se passa na sua escola, 
para intervirem na mediação de con-
flitos, fazendo a ponte entre os seus 
pares e os professores). O mesmo 
permitirá o desenvolvimento de um 
trabalho em rede, com parceiros de 
diferentes áreas, potenciador de uma 
intervenção multidisciplinar, que pos-
sa contribuir para a diminuição deste 
problema vivido pela comunidade in-
fanto-juvenil.

No presente ano, este projeto teve mais uma vez  
o seu culminar na sessão de assembleia realizada 
em Abril e voltou a envolver jovens que apresenta-

ram novas propostas para o concelho de Silves, na perspe-
tiva do seu melhoramento.
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Arte Urbana  
Juvenil marca  
presença na cidade 
de Silves E NAS
FREGUESIAS

“Jovens artistas  
do concelho” tem 
3.ª Temporada

As decorações passam por  
imagens de monumentos,  
pessoas e/ou presonagens  
icónicas e detalhes artísticos  
e arquitectónicos...

JUVENTUDE +

O Projeto de Arte Urbana Juvenil 
na cidade de Silves iniciou no 
Dia Internacional das Cidades 

Educadoras, tendo as caixas da EDP 
sido decoradas por Bamby – Helder 
José, sob o lema “Silves, a cidade que 
se reconstrói com todos, todos os 
dias”. Flávio Pontes é o artista que 
tem vindo a executar este trabalho 
nas restantes freguesias, tendo o pro-
jecto aí adoptado o nome de “Sten-
cilpes“. As decorações passam por 
imagens de monumentos, pessoas  
e/ou personagens icónicas e detalhes 
artísticos e arquitetónicos que promo-
vem uma associação à identidade dos 
residentes de cada freguesia. Conta-
se em setembro ter todas as pinturas 
concluídas. Através desta iniciativa,  
o Município de Silves pretende, am-
pliar o interesse dos jovens e da po-
pulação em geral pela Arte Urbana no 
Concelho de Silves e melhorar a quali-
dade do espaço urbano. Esta iniciativa teve início em 2015, 

com a criação da Bolsa de Jovens 
Artistas do Concelho de Silves, 

que permitiu que os participantes 
atuem em iniciativas da autarquia  
e noutras, apoiadas por esta. No âm-
bito deste projecto, decorreram vá-
rios ateliers em parceria com a CPCJ 
de Silves, nas diferentes áreas, sendo 
de destacar a realização de uma ex-
posição dos trabalhos de pintura nos 
Paços do concelho.
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Complexo das Piscinas Municipais  
de Silves duplicou número  de utentes

Super fixe e juventude +  
ocupam tempos livres

TEMPOS LIVRES
O 14º aniversário...  
contou com um programa  
diversificado de actividades  
para todos os utentes...

O  14º Aniversário do Comple-
xo das Piscinas Municipais 
de Silves  (CPMS) contou com 

um programa diversificado de ativida-
des para todos os utentes, tendo sido 
apresentado um Vídeo Promocional 
do CPMS e as atividades programa-
das para a próxima época desporti-
va (2017-2018), bem como o afirmar  
da adesão a um protocolo com a Fede-
ração Portuguesa de Natação – Portu-
gal a Nadar. Este equipamento, que viu  
o número de utentes mais do que 
duplicar nesta época desportiva, 
tem sido alvo de melhorias nas insta-
lações e de aquisição de equipamen-
to, nomeadamente ao nível da sala de 
exercícios, ginásio, da recepção, sau-
na, espaço Fora D`Água e bar.

As “Férias Super Fixe – Páscoa e verão”, promovidas 
pela CMS, dirigidas a crianças dos 6 aos 12 anos  
de idade, continuam a ser um sucesso e integram 

desde 2014 a Freguesia de São Marcos da Serra. Este ano 
de 2017, foi lançado o Programa juventude + em parceria 
com a CPCJ, que visa garantir a ocupação saudável dos 
tempos livres dos jovens do concelho, com idades entre  
os 13 e os 17 anos. 
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Desporto ao ar 
livre e com idosos 
anima freguesias  
do concelho

A Praia dos Pescadores  
de Armação de Pêra voltará 
a acolher diversas actividades 
desportivas...

DESPORTO +

A  Marcha dos Namorados   
e o  Silves Tour  continuam 
a ser um sucesso no con-

celho e na região Algarvia, tendo 
as edições de 2017 contado com 
cerca de 800 participantes cada. 
O Silves Tour angariou uma verba 
de  5000 Euros  que reverteu a favor 
dos Bombeiros Voluntários de Silves.  
Também o Desporto Sénior  prosse-
guiu o seu trabalho, tendo assinala-
do o encerramento do ano letivo das 
suas classes (um total de 22 classes) 
numa festa e almoço convívio, que 
teve lugar no passado dia 17 de junho, 
nas instalações da Casa do Povo de  
SB Messines. Em Armação de Pêra, 
a Praia dos Pescadores de Armação de 
Pêra voltará a acolher diversas ativi-
dades desportivas,  no período entre 
julho e setembro. A iniciativa do Muni-
cípio de Silves permitirá que os residen-
tes e veraneantes possam usufruir de 
várias propostas, que abrangem des-
de aulas de fitness a insufláveis, com 
matraquilhos humanos, Kamikaze  
e Extreme Foam.



Intervenções na área social  
atingiram várias valências

INTERVENÇÃO 
SOCIAL

Desde 2014, o Município de Sil-
ves transferiu para as associa-
ções e instituições no âmbito 

do Programa de Apoio a Instituições 
de Solidariedade Social (PAIIS) cerca 
de 222 mil euros, acrescido de com-
participações em aquisição de equi-
pamentos, apoio Logístico e trans-
porte. No melhoramento do parque 
habitacional municipal foram inves-
tidos mais de 150 mil euros; deve-
mos ainda registar as intervenções 
do pessoal operário da Câmara nos 
bairros pertença do Município Silves 
(Caixa d´Água e outros), abrangendo 
a reparação/substituição de portas, 
persianas, eletricidade, canalizações, 
torneiras e autoclismos, rebocos, pa-
vimentos, telhados, armários de co-
zinha, fornecimento de tinta, etc. Nos 
auxílios económicos aos alunos do 
concelho, foram despendidos 95 mil 
euros, enquanto nas cantinas escola-
res a despesa da autarquia ascendeu 
a cerca de 1 milhão de euros. Também 
desde 2014, o Município de Silves tem 
atribuído 15 bolsas de estudo aos 
alunos do concelho que frequentam 
o ensino superior, no valor anual de 
12 mil euros. De igual modo, os alu-
nos do ensino secundário beneficiam 
da comparticipação em 50% do valor 
do passe, alargando-se este benefício 
aos alunos que frequentam o ensino 
secundário fora do concelho, no caso 
de não existir oferta dos cursos a nível 
local. A estas medidas, soma-se a com-
participação dos passes dos alunos 
que frequentam o ensino vocacional 
e profissional e ainda a atribuição de 
10 euros em cartão a todos os alunos 
que ingressam no 10.º ano, para utili-
zar na papelaria da escola. O Município 

de Silves comparticipa ainda em 80% 
o transporte de deficientes maiores 
de idade para as respetivas institui-
ções especializadas (medida aplicada 
desde 2014). Doravante, encontra-se 
em vigor o Regulamento Municipal 
de Apoio Social a Pessoas e Famílias  
Carenciadas ou em situação de Vulne-
rabilidade do Município de Silves, que 
vem disponibilizar um conjunto alarga-
do de apoio à habitação, saúde e aos 
cidadãos portadores de deficiência.
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AÇÃO SOCIAL +

O Grupo de Apoio à Pessoa Ido-
sa (GAPI), criado pelo Município 
de Silves, presta, desde o fi-

nal de 2016, apoio à população mais 
idosa do concelho. Este grupo integra 
diversas outras entidades: Seguran-
ça Social, GNR, Centro de Saúde de 
Silves, Delegação da Cruz Vermelha 
de Silves, Santa Casa da Misericórdia 
de Silves, de Armação de Pêra e de  
Alcantarilha, Centro Social João de 
Deus de SB Messines, Centro Paroquial 
de Pêra e Associação Humanitária de 
S. Marcos da Serra. Trabalhando em 
rede e em parceria, procura-se iden-
tificar, avaliar e resolver as situações
-problema dos idosos que possam 
encontrar-se em situações de perigo, 
através de uma atuação mais ampla, 
célere e concertada, tendo em vista 
assegurar o bem-estar e a qualidade 
de vida da população idosa deste con-
celho, que é um dos maiores do Algar-
ve (e do país) e onde o isolamento do 
interior é visível.

O projeto Diabetes na Serra de 
Silves, que resulta de uma 
parceria entre o Município 

de Silves, a Unidade de Cuidados na  
Comunidade Rio Arade, a Unidade 
de Cuidados de  Saúde Personaliza-
dos de Silves, a Unidade Coordena-
dora Funcional de Diabetes do ACES  
Barlavento e a Junta de Freguesia de  
S. Marcos da Serra, venceu a edição da 
Missão Sorriso 2016. Todos os parceiros  

O Grupo de Apoio  
à Pessoa Idosa está 
em funcionamento

Projeto “Diabetes 
na Serra” foi  
premiado pela  
“Missão Sorriso”

institucionais viram, assim, o esforço 
do seu trabalho de implementação de 
respostas que sejam determinantes 
no combate a esta doença, recompen-
sadas pelo projecto “Missão Sorriso” 
2016, e o Concelho de Silves, através 
do projeto Diabetes na Serra de Sil-
ves, foi distinguido pelo importan-
te e relevante trabalho que se está  
a fazer. 

... implementação de respostas 
que sejam determinantes no 
combate a esta doença...
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Este Projeto educativo do Município 
de Silves, que assenta essencial-
mente na Educação/Formação 

contínua, estimulando a capacidade 
cognitiva, motora e as relações so-
ciais dos idosos, promovendo um en-
velhecimento saudável e ativo, bem 
como a ocupação dos tempos livres, 
conta atualmente com mais dois es-
paços em Pêra e Silves, onde são de-
senvolvidos projetos e atividades 
inovadoras. Uma dessas atividades 
é o Teatro Sénior do Concelho, que 
funciona  desde 2014, tendo já sido 
apresentadas diversas obras pelos vá-
rios grupos existentes nas freguesias 
onde existem os Pólos de Educação 
ao Longo da Vida.  No passado mês 
de junho foram levadas à cena qua-
tro peças: “O autocarro chega sempre  
a horas” - Pólo de Tunes; “O Passado  
e o Presente”- Pólo de Silves; “O Ato 
do Curandeiro” – Pólo de SB Messines  
e “A Vida em Retalhos” – Pólo de Ar-
mação de Pêra. Outro dos projetos 
que decorre nos Polos de Educação 
desde março de 2017, leva os seniores 
a serem “Professores por um Dia”, 
abordando temas escolhidos por eles 
mesmos (Ponte Velha, matança do 
Porco, medronho, Cruz de Portugal…), 
em conversas informais, abertas a toda 
a comunidade. Do mesmo modo, fo-
ram dinamizados  “workshops” para 
aprender a fazer… (enchidos, pão, …).

POlos de Educação 
ao longo da Vida 
dinamizaram  
várias ações

...estimulando a capacidade 
cognitiva, motora e as relações 
sociais dos idosos...

Tiveram lugar, também, diver-
sas novas sessões da “Malha ó 
mania”...

Ainda no âmbito do traba-
lho realizado com estes Po-
los acontece o projeto “Bem 

me quero”, que  teve início em 2015  
e já passou pelos diferentes Polos de  
Educação, chegando este ano ao Pólo 
de Pêra. Tiveram lugar, também, diver-
sas sessões da “Malha ó mania”, que 
permitiram dar um colorido diferen-
te aos espaços por todo o concelho.  
O ano de atividades destes grupos en-
cerrou com um almoço convívio entre 
os vários utentes provenientes dos di-
ferentes Pólos do concelho, no salão  
do Centro Paroquial de Pêra.
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Encontram-se em construção as 
“Hortas Comunitárias de Silves”. 
Os terrenos divididos em talhões 

de utilização individual para a prática 
da horticultura ou atividade agrícola 
de subsistência, através da cedência 
de utilização por parte do Município 
de Silves, entretanto, já se encontra 
em vigor o Regulamento da Horta  
Comunitária de Silves.

Hortas Comunitárias 
de Silves estão  
a avançar

...terrenos divididos em talhões 
de utilização individual para  
a prática da horticultura  
ou actividade agrícula...

AÇÃO SOCIAL +

TEATRO



Associações Sempre a Crescer  
promove formação para dirigentes 
associativos

“SEMPRE  
    A CRESCER”Colmatar lacunas e reforçar 

práticas positivas...

Arrancou em maio o ciclo  
“Associações sempre a cres-
cer”. A iniciativa, promovida 

pelo Município de Silves, é dirigida 
a associações do concelho inscritas 
nos programas de apoio da Autar-
quia (PAIAC, PAMAD, PAAJU e PAIIS).  
Colmatar lacunas e reforçar práticas 
positivas, promovendo, assim, uma 
política que prime pelo desenvolvi-
mento associativo mais sustentado, 
global e integrado(r), são os principais 
objetivos deste ciclo, que pretende 
promover a valorização profissional 
dos dirigentes associativos, através da 
oferta de conhecimentos, instrumen-
tos e reforço de competências, e, con-
sequentemente, o crescimento pes-
soal e profissional gradual dos meios 
humanos existentes nas Associações.



“SEMPRE  
    A CRESCER”

Municipio  
atribuiu espaços  
a associações

...foram atribuídos diversos 
espaços municipais a asso-
ciações do concelho, com vista 
ao desenvolvimento das suas 
actividades...

ASSOCIATIVISMO +

O novo espaço da Associação 
de Reformados e Pensionistas 
de Silves, situado no Bairro do 

Progesso, foi inaugurado no passado 
dia 19 de maio, após a sua recupera-
ção ter sido realizada através de uma 
parceria entre a Câmara Municipal 
de Silves e a Junta de Freguesia de 
Silves. Desde 2014, foram atribuídos 
diversos espaços municipais a asso-
ciações do concelho, com vista ao 
desenvolvimento das suas activida-
des, nomeadamente ao Moto Clube 
de Messines; à Associação do Moto 
Clube dos Bombeiros Portugueses,  
aos Amigos de Messines, ao Grupo 
Aventura e Desportivo de Alcantarilha, 
à Associação da Nossa Senhora das 
Fontes da Matosa e à Associação  
Beleza dos Afectos. 



Conjunto Escultórico de “Homenagem 
aos Corticeiros” foi inaugurado

ESCULTURAS...proporcionam o  
desenvolvimento económico, 
urbanístico, cultural...

...para memória futura, 
recordam e prestam uma 
homenagem mais que justa, 
à nossa história e identidade 
silvenses.

O Município de Silves assinalou 
o 1º de maio, Dia do Traba-
lhador, com a inauguração de 

um conjunto escultórico de “Homena-
gem aos Corticeiros”, de autoria do 
escultor Carlos Correia. Silves foi, e 
ainda é, uma cidade de trabalhadores!  
A importância dos operários corti-
ceiros e desta indústria na cidade 
proporcionaram o desenvolvimento 
económico, urbanístico, cultural, e até 
desportivo que Silves conheceu a par-
tir da segunda metade do século XIX. 
Este conjunto é composto por seis 
peças, que representam a vinda da 
cortiça para as fábricas, os operários 
que a trabalhavam, nomeadamente 
as escolhedoras, que faziam a selec-
ção das rolhas, separando-as confor-
me a sua qualidade, e os homens que 
faziam a raspagem da parte exterior 

das pranchas que chegavam do mon-
tado, um dos mais difíceis trabalhos 
corticeiros, realizado ao ar livre e uma 
das primeiras etapas da preparação 
da cortiça. As peças estão situadas 
junto à Cruz de Portugal e na rotunda 
localizada nessa área, e, para memó-
ria futura, recordam e prestam uma 
homenagem mais que justa, à nossa 
história e identidade silvenses.
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...preservar o património imate-
rial do território e demonstrando 
as potencialidades criativas...

PATRIMÓNIO +

A arte do latoeiro”, o projecto 
que está a decorrer de mar-
ço a dezembro de 2017, no 

território de Silves, em parceria com  
o Município de Silves, Junta de Fregue-
sia de SB Messines e a Proactivetur 
(TASA - Técnicas Ancestrais Soluções 
Actuais). Foi um dos nove projetos 
de cultura popular portuguesa ven-
cedores da 2ª edição do Programa  
Tradições da EDP, único na Região,  
e foi estruturado tendo presente  
o espólio doado em 2015 ao Municí-
pio de Silves pela família do Sr. Raúl, 
último latoeiro a exercer a profissão 
no concelho, a quem deixamos o nos-
so agradecimento público.

Pretende-se reativar o ofício atra-
vés da formação de futuros 
latoeiros, de ações de envol-

vimento da comunidade, do regis-
to documental e desenvolvimento  
de produtos que incorporem soluções 
de design e inovação. Há ainda o en-
volvimento das escolas do concelho 
de Silves, dando a conhecer a tradição 
da latoaria, sensibilizando para a im-
portância de preservar o património 
imaterial do território e demonstran-
do as potencialidades criativas ineren-
tes aos ofícios tradicionais, garantindo 
a permanência da tradição adaptada 
aos gostos e necessidades do merca-
do actual. (fica imagem das primeiras 
peças produzidas)

De salientar ainda que, em 2016, 
o Município de Silves abraçou 
o projecto TASA, permitindo  

a produção de várias peças de artesa-
nato pelos artesãos do concelho: José 
Teresa (Madeira), Lília Lopes (Cerâ-
mica), Noémia Martins (Tear), João 
Cabrita (Pedra) e Ana Silva (Cana). 
Os resultados foram surpreendentes 
e podem ser vistos no novo catálogo 
deste projecto, cuja apresentação  
pública decorreu em outubro de 
2016, em Loulé.

“A Arte do Latoeiro” 
lança ações para 
dar vida à tradição 
em Silves

“



Após a conclusão do restau-
ro da cúpula do edifício dos  
Paços do Concelho, em Silves, 

e do arco em escaiola da Casa-Museu 
João de Deus (CMJD), o sector de Con-
servação e Restauro da Câmara Muni-
cipal de Silves terminou recentemente 
um trabalho de caráter conservativo 
de uma cantareira, uma banque-
ta, um Cristo crucificado e de duas  
cadeiras de madeira que fazem par-
te do espólio da referida Casa-Museu 
e que provêm de casas que ficaram 
submersas com a construção da Bar-
ragem do Funcho.

A ruína arqueológica da Arroche-
la, localizada no coração do 
centro histórico de Silves  

e em 1994, durante a abertura de ali-
cerces num terreno propriedade da  
Misericórdia de Silves, postos a desco-
berto (silos, fragmentos cerâmicos de 
época islâmica e medieval cristã, moe-
das, e um cunhal de porta do período 
Manuelino, numa área aproximada  
a 570m2) está visível. Na Altura, foram 
também identificadas várias estru-
turas habitacionais de época moder-
na, que constituiriam um quarteirão,  
vários silos, preenchidos por mate-
riais que remontam ao século X, altura  
a partir da qual se confirma a ocu-
pação do local. Beneficiaram recen-
temente de uma requalificação e va-
lorização, com a colocação de uma 
vedação que permite visualizar  
o interior e de um painel informati-
vo, dignificando os vestígios desco-
bertos há 22 anos atrás e que agora 
estão visíveis a todos.

Após três semanas encerrado 
para obras de requalificação,  
o Museu Municipal de Arqueo-

logia reabriu no dia 18 de maio, com um 
pequeno espaço dedicado a pessoas 
invisuais - “toca-me para me conhe-
ceres melhor”, onde tactear “objectos 
arqueológicos” é obrigatório e dirigido 
a todos. O serviço educativo conta 
agora com um espaço próprio, onde 

Sector do 
Património 
desenvolveu ações 
de valorização

“Arrochela “  
já pode ser vista

Museu Municipal  
de Arqueologia tem 
nova exposição 
para invisuais

vestigios descobertos  
há 22 anos...

...um pequeno espaço  
dedicado a pessoas invisuais... 
onde tactear “objectos  
arqueológicos” é obrigatório...

a Aihsa e o Ahmed são os anfitriões.  
As casas de banho e a sala de coló-
quios foram requalificadas, uma sala 
de catalogação criada, o espaço de 
reservas reorganizado e muitas ou-
tras pequenas obras levadas a cabo. 
Estas intervenções, fazem toda a di-
ferença num espaço que não sofreu 
qualquer requalificação desde que se 
encontra aberto ao público.
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Após o lançamento de “A His-
tória de Silves em BD” em 
2016, o Município de Silves 

lançou, a 19 de maio de 2017, a obra  
“O Infante D. Henrique: alcaide-mor 
de Silves (1457): comemorações dos 
550 anos”, após os estudos apre-
sentados há mais de dez anos atrás. 
Trata-se de uma publicação que apre-
senta estudos sobre as gentes locais 
no período das descobertas e se re-
veste de primordial importância para 
a compreensão da importância que 
a cidade Silves deteve no período 
dos Descobrimentos e que agora o 
Município de Silves - reconhecendo 
a sua importância e mais-valia cien-
tífica para o estudo e compreensão 
da nossa história local, editou. Este é 
mais um contributo importante para 
a divulgação da história de Silves e da 
região.

 Autarquia lança 
obra sobre o  
“O Infante D.  
Henrique

... importância que a cidade  
de Silves deteve no período  
dos Descobrimentos ...

PATRIMÓNIO +



O Teatro Mascarenhas Gregório 
(TMG) apresenta hoje uma 
programação teatral regular, 

assegurada pela companhia profis-
sional de teatro “Al Teatro”, residen-
te no concelho desde 2014. Neste 
primeiro semestre de 2017, através 
das rubricas Dias e Noites Al-Teatro, 
foi possível assistir às mais recentes 
criações para a infância da companhia 
de teatro Krisálida: “Dra. Ricágua vai 
ao Teatro” e a peça “Salt(e)adores de 
Histórias”. Foram ainda apresentadas 
as peças: “No Limite da Dor”, da com-
panhia bejense Lendias d’Encantar, 
e em Junho ocorreu a estreia de uma 
nova peça da Al Teatro “OXALÁ”, con-
tando com a participação de elemen-
tos do Novo Grupo de Teatro Amador 
de Silves, formado pela AL Teatro  
durante este último ano. 

OTMG foi ainda palco na área 
teatral das apresentações dos 
Grupos de Teatro Sénior do 

concelho e da proposta artística do 
grupo de Teatro “Sótão”, com a peça 
“Signos de Fora”, desenvolvido no 
âmbito das práticas artísticas para 
a inclusão social em Saúde Mental.  
Na área musical, foi possível neste 
semestre assistir no TMG a mais um 
brilhante concerto com Hugo Alves e 
João Frade; “Morphosis” numa pro-
posta da Orquestra de Jazz do Algar-
ve com o 365 Algarve e Município 
de Silves; Luiz Caracol apresentou  
“Metade e Meia”; mais um grande con-
certo com grandes músicos nacionais;  
“A Noite Transfigurada” foi o es-
pectáculo de música de câmara, da  
Orquestra Clássica do sul, que integrou o  
32.º Festival Internacional de Músi-

Teatro Mascarenhas Gregório  
teve programação variada

...práticas artísticas para  
a inclusão social em Saúde 
Mental...

ca do Algarve; e ainda o XVII Festival 
de Música Al-Mutamid, com a actua-
ção na área da dança e música, pelo  
Al-Bashirah, grupo de música árabe
-andalusi composto por músicos de 
Marrocos e da Síria .

O Ciclo “Os filhos da Terra 
também têm nome” regres-
sou em abril e foram nossos 

convidados: Laura Ravéra (jornalista 
da Take 5), André Boto (fotógrafo),  
Andreia Jorge Luís (repórter da TVI)  
e João Ribeiro (operador de câmara 
na BTV), com a temática: “Uma ima-
gem ainda vale mais do que mil pala-
vras?”

Na área cinematográfica, o TMG 
divulgou o filme/documentário 
“Enterrado na Loucura” so-

bre o movimento Punk em Portugal 
78-88, seguido de um concerto dos  
“Patrulha do Purgatório”, e o filme 
“Documentar Algarve Interior”.

A rubrica “Lado B”, que foi cria-
da em 2014, fomentando prá-
ticas regulares em rede, e que 

trouxe ao longo dos últimos três anos 
os mais reconhecidos músicos na-
cionais a Silves, SB Messines e Pêra,  
contou com a presença, em 2017, 
das Senõritas, do Mestre António  
Chainho e de Lena D`Água.
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A Catedral de Silves tem sido 
palco de diversas iniciativas 
do Município de Silves, sendo 

que neste semestre, o cinema tomou 
conta das igrejas!   VIDEO LUCEM, 
«Visão, A Vida de HildegardVonBin-
gen», de MargaretheVonTrotta foi  
o escolhido para passar na Sé de Silves.  
Foram ainda realizados   dois con-
certos da Orquestra Clássica do Sul, 
sendo um deles integrado no “Ciclo 
Clássicos Light”, embora ambos incluí-
dos no protocolo estabelecido entre 
esta orquestra e o Município de Sil-
ves desde 2014. Por fim, destaca-se  
a realização de um concerto com  
a Orquestra de bandolins da Madeira  
e a Orquestra Juvenil do Algarve. 

Catedral de Silves 
acolheu ações  
culturais do  
Município

CULTURA +

MOVIMENTO 
PUNK



Sunset Secrets  
têm mais um ano

SUNSET SECRETS

...evento regular de pro-
moção turístico/cultural,  
que decorre durante os 
meses de verão, ao final 
da tarde, todas as quintas-
feiras...

...dinamizam demonstrações 
gastronómicas...

O Castelo de Silves recebe, 
desde 2014, o “Sunset Se-
crets – Quintas do Castelo”, 

afirmando-se como evento regular  
de promoção turístico/cultural, que 
decorre durante os meses de verão, 
ao final da tarde, todas as quintas-
feiras. Esta rubrica caracteriza-se por 
concertos ao vivo, promoção dos 
produtos e produtores locais, espe-
táculos de dança oriental, divulgação  
da poesia luso – árabe e massagens 
de relaxamento.

E como é já habitual, a gastrono-
mia e os produtos da terra mar-
caram presença nestes serões, 

com a colaboração do Café Caste-
lo de Silves e da Rota dos Vinhos do  
Algarve, que dinamizam demonstra-
ções gastronómicas e provas dos “Vi-
nhos de Silves”. A Laranja de “Silves, 
Capital da Laranja” também é um pro-
duto a apresentar nestes momentos 
gastronómicos.

O Município de Silves promove, 
em junho e julho, na praia dos 
Pescadores, em Armação de 

Pêra, a iniciativa Biblioteca de Praia 
- “Há Livros e Leituras à Beira-Mar”, 

Biblioteca de Praia 
em Armação de Pêra 
é sucesso

possibilitando aos banhistas de todas 
as idades usufruir de livros e leituras 
à beira mar. Através deste espaço, 
que contemplou a instalação de uma 
estrutura com esplanada, os muníci-
pes e restantes banhistas podem ler 
livros, jornais e revistas e os mais no-
vos, para além das leituras, têm aces-
so a jogos didácticos, podendo, tam-
bém, participar em ateliês temáticos  
e no projecto Hora do Conto.
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Sunset Secrets  
têm mais um ano As atividades promovidas pelo 

Município de Silves iniciaram-
se no dia 22 de abril, com um 

concerto de Vitorino, no TMG.

O 25 de abril foi também assi-
nalado, nos Paços do Conce-
lho, com a realização de uma 

sessão solene da Assembleia Muni-
cipal, que ocorre desde 2014, e um 
momento de teatro de rua, intitulado 
“Não há machado que corte a raiz do 
pensamento”, pelo grupo Viv’Arte, na 
Praça do Município e arruadas da Ban-
da Filarmónica Silvense, em diferentes 
localidades do Concelho.

Em 2017, a poesia e a literatura 
chegaram aos mercados e pra-
ças do concelho de Silves, atra-

vés de uma iniciativa da Casa-Museu 
João de Deus. Houve uma banca de-
dicada à venda de livros de poesia, 
que contou com livros de pequenas 
e grandes editoras, algarvias e na-
cionais, e a representação de poetas  
de diferentes gerações e correntes  
de escrita. Os livros de poesia são, 
assim, trazidos para junto da popula-
ção, das bancas de venda de produtos 
alimentares e do movimento peculiar 
dos mercados.

25 de Abril foi 
assinalado em 
silves

“Poesia N´a Praça“ 
chegou aos Mercados 
do Concelho  
em 2017

CULTURA +
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Jazz nas Adegas esgotou  
todas as sessões

JAZZ NAS ADEGAS
...o evento 365 Algarve mais 
procurado, tendo esgotado 
todas as sessões...

De janeiro a março de 2017, mis-
turou-se o vinho com o jazz  
e rapidamente se tornou  

o evento  365 Algarve mais procura-
do, tendo esgotado todas as sessões 
na primeira semana da divulgação. 
“Jazz nas Adegas” dinamizou cultu-
ralmente os locais onde se produzem 
os VINHOS DE SILVES, numa simbiose 
perfeita entre o vinho, o seu produtor 
e a música, proporcionando uma ex-
periência única ao público, em locais 
pouco usuais para a apresentação de 
um concerto de Jazz, onde os visitan-
tes assistiram a um espectáculo que 
lhes deu a possibilidade de conhecer 
um pouco melhor a história do vinho 
de Silves, assim como os seus locais 
de produção.



Algarve (in)temporal”: ciclo de 
divulgação artística da Músi-
ca, Literatura, Gastronomia  

e Património da região é mais uma 
iniciativa do Município de Silves, que 
mantém o objectivo de levar às di-
ferentes freguesias as práticas ar-
tísticas da região em momentos 
animados e que permitam despertar  
a curiosidade dos participantes, conti-
nuando a apostar na vitalidade, quali-
dade, originalidade e diferenciação no 
que concerne à programação cultural, 
bem como na pluralidade e diversifi-
cação de formatos, de que foi exem-
plo o ciclo “O Algarve pelo caleidos-
cópio”, promovido ao longo de 2016  
e “Ruas com Vida” em 2015.

Algarve  
(In)temporal  
percorreu  
o concelho

“

CULTURA +

Armação de Pêra conta com  
animação cultural organizada 
pela CMS e com o apoio da Jun-

ta local, durante o Verão com espectá-
culos na Lota, Fortaleza e mini-Golfe.

Animação cultural 
chega a armação  
de pêra



Certame juntou  
autarquia, produtores  
e entidades regionais

1º mostra silves, capital da laranja Em fevereiro de 2017, a “1.ª Mos-
tra Silves, Capital da Laranja” 
recebeu um “mar” de visitantes, 

destacando a citricultura que se faz no 
concelho de Silves, os seus produto-
res e os assuntos que interessam para 
a melhoria deste sector, e o associar 
do produto ao território alavancado 
na marca “Silves, Capital da Laranja”, 
marca propriedade do Município 
de Silves, lançada em abril de 2016.  
O certame contou com cerca de meia 
centena de expositores ligados à citri-

... Uma programação atractiva  
e importante para o sector...  
o consurso regional de cocktails; 
apresentações de produtos;  
palestras e conferências  
e showcooking, onde a laranja  
foi o produto estrela...
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SILVES PROMOVE +

SILVES, CAPITAL 
DA LARANJA

cultura, vinhos, agricultura, produtos 
regionais, doçaria, artesanato e gas-
tronomia e, ainda, com a presença 
de algumas associações e entidades 
locais e regionais. Uma programa-
ção atrativa e importante para o sec-

tor: conferência “Laranja XXI”, com 
especialistas nacionais e espanhóis; 
o concurso regional de cocktails; 
apresentações de produtos; pales-
tras, conferências e showcooking, 
onde a laranja foi o produto estrela. 
Ao nível do entretenimento e anima-
ção, os Agrupamentos de Escolas do 
Concelho ao longo do dia animaram o 
evento, bem como os Jovens Artistas 
do concelho, os Deolinda, “Os Laranji-
nhas”, o Grupo Folclórico de Messines, 
o grupo “Vá de Viró” e Argentina Freire. 

A animação de rua, uma exposição de 
máquinas, um espaço infantil “Laran-
jinha Kids” e a exposição “Ambientes 
Cítricos – Poemas e Perspetivas” esti-
veram presentes em todos os dias do 
evento, tal como a Marcha dos Namo-
rados, atividade desportiva que inte-
gra o calendário de marcha corrida 
do Algarve. Este evento contou com a 
parceria da DRAPAlg, UALG, RTA, CNA, 
Viver Serra Agrupamento de Escolas 
de Silves e de Escolas Silves-Sul.

O certame contou com  
cerca de meia centena  
de expositores...
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No decorrer de 2017, o Município de Silves 
esteve presente em vários certames promo-
vendo o nosso concelho, nomeadamente na 

mais importante feira de turismo nacional, a BTL; 
23.º festival de Queijo, Pão e Vinho e Margarve 17, 
promovendo o seu vasto património cultural – que 
oferece cinco Monumentos Nacionais só na cidade 
de Silves – e património natural, com particular des-
taque para o Lince Ibérico e alguns dos produtos 
locais mais distintos, entre os quais se incluem os 
Vinhos de Silves, a Laranja de Silves e a doçaria re-
gional, estendendo a sua promoção aos agentes do 
sector privado que atuam no concelho.

João Clara, Quinta do Francês e Vinhos Cabrita 
foram os três produtores dos “Vinhos de Silves” 
premiados, este ano, em dois concursos in-

ternacionais de grande relevância no mundo dos  
Vinhos: o Concurso Mundial de Bruxelas (Bélgica)  
e o concurso Selecção do Síndaco (Itália).

OMunicípio de Silves felicita os produtores 
pelos prémios arrecadados, distinções que 
vêm confirmar e reforçar a qualidade dos 

“Vinhos de Silves” e da Região Algarvia, e que têm 
permitido uma cada vez maior promoção do nos-
so território, enquanto espaço onde é possível viver 
experiências únicas associadas ao prazer de degus-
tar um bom vinho. Este ano houve ainda a condeco-
ração dos “Vinhos Barradas” com a grande medalha 
de Ouro no X Concurso de Vinhos do Algarve.

AUTARQUIA MARCA  
PRESENÇA EM FEIRAS

Produtores de “Vinhos de 
Silves” foram premiados 
em Concursos Internacionais

...o Município de Silves esteve 
presente em vários certames 
promovendo o nosso concel-
ho... promovendo o seu vasto 
património cultural...



A Rota do Petisco é um projeto de cariz cultu-
ral e recreativo dinamizado pela “Associa-
ção Teia D’Impulsos” e foi abraçada pelo  

Município de Silves em 2014, permitindo desta 
forma a integração dos restaurantes da cidade de 
Silves, que em 2016 se estendeu a SB Messines.  
Este ano a Rota está de volta entre 8 de setembro  
e 15 de outubro, e como novidade integrará a res-
tauração de Armação de Pêra. Os participantes na 
Rota do Petisco são, assim, convidados a percor-
rer os diversos estabelecimentos aderentes, ten-
do como guia o passaporte da Rota, no qual estão 
identificadas todas as paragens e a respetiva emen-
ta especial. 

A Feira do Folar e o Festival da caldeirada  
e do mar realizaram as suas 19.º edições, 
promovendo a gastronomia e os produtos 

locais, do nosso concelho da Serra ao mar.

ROTA DO PETISCO  
ESTÁ EM SILVES  
DESDE 2014

SILVES PROMOVE +



FEIRA MEDIEVAL DE SILVES

“IBN AMMAR,  
DE POETA A VIZIR”  
É TEMA CENTRAL  
DA EDIÇÃO DE 2017

A décima quarta edição da FEIRA MEDIEVAL  
DE SILVES realiza-se entre os dias 11 e 20 de 
agosto de 2017, no centro histórico desta cidade 

algarvia. Serão 10 dias de recriação histórica do período 
medieval da antiga capital do Reino do Algarve. Nesta 
edição conheceremos IBN AMMAR, DE POETA A VIZIR, 
envolvendo-nos no ambiente político, cultural e artís-
tico existente na cidade e especialmente caro a este 
governante e poeta dotado. Elementos como a dança, 
a música e a poesia são fundamentais neste cenário, 
mostrando a vitalidade e a diversidade das artes no 
quotidiano árabe medieval e dando a conhecer uma ci-
dade vibrante no que à cultura e às artes diz respeito. 
Entre as 18h00 e a 01h00 os visitantes terão oportuni-
dade de viver aventuras únicas: dois torneios a cavalo 
por dia, animação exclusiva no Castelo, manjares me-
dievais, experiências memoráveis que os farão regres-
sar a outras épocas e perceber o que a cidade terá sido 
outrora. Num ambiente e cenário únicos, constituídos 
pelo traçado peculiar do tecido urbano e pela imponên-
cia dos seus monumentos, tem lugar esta feira, um dos 
mais importantes eventos do Verão algarvio.



Nesta edição da Feira Medieval de Silves será  
retratado um período da história da cidade 
que ocorre na segunda metade do século XI, 

época em que a Xilb, até aí reino independente, perde  
a sua autonomia e é inserida no reino Taifa de Sevilha.  
É um período de alguma acalmia interna mas marca-
do por episódios de confronto com outros estados que 
o forte reino de Sevilha pretendia aglutinar. Em Silves 
tivemos como governante Al-Mut’amid, o célebre rei 
poeta, tendo-se-lhe seguido Ibn Ammar, seu amigo de 
longa data, tão dotado para a poesia como para a políti-
ca e uma das figuras mais marcantes da história do nos-
so território. Nascido em 1031 em Xanabûs (S.Brás de  
Alportel), no seio de família extremamente humilde, 
cedo sente vocação para as letras pelo que se transfere 
para Silves, capital regional, para na sua grande mesquita  
receber os ensinamentos básicos. Figura central de uma 
das cidades mais esplendorosas do Gharb al-Andalus, 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

XILB, é absolutamente indissociável de Al-Mut’amid, que 
conhece na corte de Sevilha. Ibn Ammar é um homem 
de letras mas também um hábil diplomata, tornando-se 
imprescindível ao rei de Sevilha, que coadjuva no de-
senho da sua estratégia politica e militar. Mantém com 
este uma relação de amizade, que materializa em pra-
zeres desmedidos, na corte palaciana da cidade de Sil-
ves, certamente que no tão evocado Palácio das Varan-
das. Com a ida de Al-Mut’amid para Sevilha Ibn Ammar 
torna-se vizir da Xilb mas continua, a auxiliar a empresa 
expansionista do reino abádida. A personalidade de Ibn 
Ammar, mais ou menos bem caracterizada através das 
fontes históricas, na qual a sua imensa produção literá-
ria, enquanto veículo de emoções e sentimentos, tem 
um peso fundamental, está longe de ser consensual.  
A sua vida pessoal, encontra-se povoada de episódios 
de camaradagem, amizade incondicional, amores e de-
samores, caprichos, intrigas e traições.

FEIRA MEDIEVAL




