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EDITORIAL
O primeiro ano do mandato autárquico (2018-2021) 

sob a liderança da Coligação Democrática Unitária 
(CDU) que inicia o seu segundo mandato consecutivo, deu 
continuidade às políticas e às orientações estratégicas 
anteriores que se mantêm válidas, num contexto de aper-
feiçoamento da gestão municipal, de melhoria gradual da 
atividade autárquica nos distintos campos de intervenção, 
de intensificação da dinâmica, da criatividade e da alavan-
cagem do investimento, assente num quadro de manutenção 
de finanças públicas saudáveis.

As obras concluídas no último ano, as obras em curso, 
as obras em fase de concurso, o número significativo de 
projetos concluídos e em elaboração, abarcando áreas 
fundamentais da política municipal, nos campos da rea-
bilitação/remodelação/extensão das redes de abasteci-
mento de água e saneamento, requalificação da rede viária, 
renovação e requalificação urbanas e a criação de equipa-
mentos, comprovam o volume, a dinâmica e o ritmo do 
trabalho desenvolvido. Representam a pedra angular e a 
essência daquilo que carateriza a qualidade da intervenção 
autárquica, que mais se reflete nos níveis de bem-estar da 
população e naquilo que é designado por reforço da com-
petitividade do território, tornando-o mais apelativo e mais 
capaz no quadro do desenvolvimento local. 

A atividade e os investimentos realizados no domínio da 
educação que é permanente na interação com as escolas, 
a forte, criativa e diversificada agenda cultural, a aposta 
maior na habitação e na política social que dispõe de regu-

lamento em vigor, a implementação das áreas de reabili-
tação urbana com suporte em vastas medidas de incentivo, o 
apoio gradualmente reforçado ao movimento associativo, 
às coletividades e às corporações de bombeiros, a colabo-
ração estreita com as Juntas e Uniões de Freguesias que 
beneficiam da duplicação anual de transferências para o 
exercício das competências delegadas, a proatividade na 
relação com potenciais e reais investidores, o impulso dado 
à finalização da revisão do plano diretor municipal, a política 
fiscal e de preços amiga do cidadão, o reconhecimento 
público e institucional da ação municipal nalgumas áreas 
(bombeiros, piscinas municipais, desporto, educação) – 
tudo isto, releva o mérito da ação do Município de Silves, 
dá-nos mais alento e entusiasmo mas também a responsa-
bilidade de fazer ainda melhor. 

Obviamente, não nos falta a humildade de reconhecer que 
há muito por fazer e melhorar em prol da satisfação das 
necessidades da população e do desenvolvimento do 
concelho de Silves, no quadro das competências próprias, 
sem nunca deixar de exigir ao governo que cumpra com 
as suas obrigações legais e constitucionais, efetivamente, 
muito mais vastas.

ROSA PALMA
PRESIDENTE DA CM  
DE SILVES
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Autarquia +

M esmo contabilizando a contração do empréstimo bancário 
para investimento, recentemente contraído no valor de 

6,2 milhões de euros e considerando os elevados níveis de in-
vestimento autárquico que se intensificam, o passivo financeiro 
reduzir-se-á em mais de 500 mil euros no final do mandato. No 
anterior mandato o mesmo passivo foi reduzido em 8,7 milhões 
de euros. Contudo, a capacidade de endividamento da autarquia 
(passivo financeiro) mantém-se longe de atingir os limites legais, 
podendo hipoteticamente e de forma criteriosa, voltar a ser usada 
para efeitos de financiamento do investimento, num quadro de 
manutenção das finanças públicas saudáveis e sustentáveis.

 

Finanças Públicas Locais saudáveis
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No quadro do relacionamento com as Freguesias/ Uniões de 
Freguesia, o orçamento para 2019 dá corpo à política de descen-
tralização de competências, livremente negociada e acordada, 
garantindo a duplicação anual das transferências, durante o 
mandato autárquico 2018-2021.  O montante anual de transfe-
rências subiu de cerca de 558 mil euros para cerca de 1 milhão e 
72 mil euros, envolvendo competências nas áreas dos caminhos 
municipais, limpeza urbana, mercados retalhistas, cemitérios 
e jardins e espaços verdes. Fora dos Acordos de Delegação de 
Competências, o Município de Silves alargou o apoio às freguesias, 
adquirindo ou comparticipando na aquisição de viaturas, doando 
máquinas e ferramentas, com incidência nas esferas da limpeza 
urbana, espaços verdes e jardins.

Para 2019, a intervenção municipal prosseguirá com a política fiscal 
amiga do cidadão e do contribuinte, mantendo-se taxas mínimas 
em sede de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e a aplicação do 
IMI familiar com reduções para agregados com 1, 2 e 3 descenden-
tes, enquanto na política social, a autarquia, através da aplicação 

O executivo municipal tem desenvolvido esforços significativos 
para aperfeiçoar e ultimar a proposta do novo PDM de Silves a 
submeter à análise e aprovação das várias entidades e serviços 
da Administração Central do Estado, através da convocação e 
agendamento da 2.ª reunião da Comissão Consultiva da revisão 
do PDM. Recorde-se que a 1.ª reunião da Comissão Consultiva 
decorreu no passado dia 02 de Outubro de 2018, tendo nessa 
ocasião sido possível reunir vários pareceres favoráveis à proposta 
de plano apresentada, sem prejuízo de algumas entidades como 
a CCDR-Algarve, a APA/ARH-Algarve, o ICNF e a DGT terem solicitado 
a prestação de esclarecimentos suplementares e a introdução de 
melhoramentos na proposta para possibilitar a sua aprovação fi-
nal. Desde então, o executivo municipal e os técnicos envolvidos 
nos trabalhos da revisão do PDM de Silves têm realizado inúmeras 
reuniões sectoriais com as entidades e serviços da Administração 
Central do Estado, com a preocupação de conciliar os acertos a 
introduzir na proposta de plano com as exigências de desenvol-
vimento socioeconómico reclamadas pelo território municipal. 
Sendo que, de modo a garantir a celeridade e eficiência de todo este 
processo, a Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, 
reuniu com a Exma. Sr.ª Secretária de Estado do Ordenamento 
do Território e da Conservação da Natureza, Dr.ª Célia Ramos, no 
passado dia 10 de Janeiro de 2019, com a qual abordou diver-
sos assuntos relacionados com os trabalhos de revisão do PDM.  
É intenção do executivo municipal garantir a convocação da 2.ª reu-
nião da Comissão Consultiva no mais breve possível, para, no se-
guimento da mesma, submeter o novo PDM a discussão pública 
e aprovação dos órgãos municipais competentes, possibilitando 
a sua entrada em vigor no decurso deste ano, com o objectivo de 
dotar o Município de Silves de um plano não apenas actualizado 
às exigências legais, mas também ajustado à realidade territorial 
e que funcione como instrumento estratégico de apoio às opor-
tunidades de desenvolvimento do concelho de Silves. Até à con-
clusão de todo este processo, manter-se-ão em aberto todas as 
possibilidades de investimento privado que têm acolhimento no 
âmbito do actual PDM de Silves, aprovado em 1995, e posterior-
mente adaptado ao PROT-Algarve, em 2008.

Cooperação com as Freguesias  
e Uniões de Freguesias

Políticas Fiscal e Social, Políticas 
de Preços e Tarifários

Revisão do PDM de Silves em Análise  
na sua Comissão Consultiva

Durante o ano de 2019, o valor global das transferências correntes 
e de capital para associações, coletividades, escolas, bombeiros, 
proteção civil e entidades religiosas,  ultrapassa o valor de 1,4 mi-
lhões de euros, destacando-se o expressivo reforço no âmbito do 
programa de apoio às atividades culturais (PAIAC) que duplicou 
de 2017 para 2018. A este valor que é transferido é necessário 
valorizar o apoio logístico e o transporte que em muitos casos é 
mais significativo que o apoio financeiro, bem como as comparti-
cipações na aquisição de bens e realização de investimentos. Os 
apoios indiretos no âmbito dos programas PAMAD (desporto), 
PAIAC (cultura), PAIIS (apoios sociais) e PAAJU (organizações juve-
nis) somaram 155 mil euros em 2018.

Transferências para associações  
e outras entidades

do Regulamento de Apoio Social a Pessoas e Famílias Carenciadas 
ou em Situação de Vulnerabilidade, continuará a aliviar o esforço 
das famílias nas despesas com habitação, saúde, educação, trans-
portes e cidadãos portadores de deficiência. Excetuam-se desta linha 
de orientação, as alterações aos tarifários da água, saneamento e 
resíduos, por imposição da Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR), que obriga, entre outras condições, a 
taxas de recuperação e cobertura de custos acima dos 90%, sob 
pena da aplicação de sanções e da inacessibilidade do Município 
de Silves aos fundos comunitários. Contudo, as alterações regis-
tarão o menor impacto possível nos cidadãos e nas empresas.  
Os tarifários de Silves permanecerão os mais baixos, se compara-
dos com os valores praticados nos municípios vizinhos.
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O desassoreamento do Rio Arade perma-
nece de forma constante na agenda do 

Município de Silves, na qualidade de projeto 
prioritário para o desenvolvimento da cidade, 
do concelho e da região do Algarve, encontran-
do-se inscrito e referenciado nos principais do-
cumentos que enformam a estratégia regional.  
Mantemo-nos na expetativa de que o Governo 
passe das palavras aos atos, promovendo efe-
tivamente o restabelecimento da navegabilida-
de do Rio Arade. 

Desassoreamento  
do Rio Arade
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As candidaturas referidas e somente aquelas reportadas ao 
último ano, são prova irrefutável da dinâmica do Município de 
Silves, no que respeita ao aproveitamento das oportunidades de 
acesso aos fundos comunitários que permitem alavancar o inves-
timento autárquico.

Fundos Comunitários

Candidaturas submetidas  
durante o último ano

:: Otimização da Eficiência Energética das Piscinas 

Municipais / 457 615,59 euros / Aprovada;

:: Requalificação do Jardim do Largo da República 

(Silves) / 977 500,00 euros / Aprovada;

:: Casa dos Vinhos e dos produtos locais (reabilitação 

da Casa do Forno – Silves) / 270 057,00 euros / Aprovada;

:: Área de Serviço da Autocaravanas  

de S. B. de Messines / 128 628,36 euros / Aprovada;

:: Área de Serviço da Autocaravanas de S. Marcos  

da Serra / 152 294,56 euros / Em análise;

:: Requalificação do Mercado Municipal de Silves / 

932 888,91 euros / Aprovada;

:: Requalificação do Mercado Municipal  

de S. B. de Messines / 799 106,96 euros / Aprovada;

:: Restabelecimento do potencial produtivo  

da Quinta Pedagógica / 70 207,30 euros / Aprovada;

:: Remodelação do canil municipal / 5 000,00 / Aprovada;

:: Campanha de apoio à  esterilização de gatos  

e cães de companhia / 15 000,00 euros / Aprovada;

:: Apoio ao funcionamento de sapadores florestais / 

73 422,00 euros / Aprovada;

:: “ O Bairro é Meu” / 318 650,00 euros / Aprovada;

:: Intervenção nas linhas de água - incêndios de 2018 / 

284 630,00 euros / Aprovada;

:: Gestão e Animação do PARU - Silves / 89 736,30 euros 

/ Aprovada;

:: Jazz nas Adegas / 73 021,64 euros / Aprovada;

:: Via Algarviana (Programa Valorizar) / 16 122,45 euros  

/ Aprovada;

:: Rota da Laranja (Programa Valorizar) / 105 000,00 euros 

/ Aprovada;

PROJETO / DESPESA ELEGÍVEL / ESTADO DA CANDIDATURA

A melhoria substancial do sistema de abastecimento de água 
corresponde a uma das linhas de orientação estratégica 
prosseguidas pelo Município de Silves, dado o estado lastimo-
so e de abandono em que se encontrava no final de 2013.  
O Município de Silves tomou um conjunto diversificado de 
medidas na área do investimento direto (empreitadas de obras 
públicas), enveredou pela substituição de contadores (quase 
5000 nos últimos três anos), aquisição de máquinas, ferramentas, 
equipamentos e viaturas, aquisição de software (moderna aplicação 
para a gestão comercial da água, novo contrato para a optimização 
do sistema de telegestão), contratação de pessoal operário, 
contratação de técnicos superiores (engenheiros), reorganização 
de equipas, incremento da fiscalização, etc. Em 2018 registou-se 
um salto tecnológico com a aquisição e montagem de contadores de 
telecontagem (cerca de 500) que prossegue, e avançou-se para 
a elaboração dos cadastros das redes que proporcionam o co-
nhecimento integral e profundo do sistema de abastecimento de 
água, sendo com base neste conhecimento que se pode in-
tervir de forma consciente, racional e sistémica sobre o mesmo.  
Todas as medidas concorrem no seu todo para a maior eficiência 
do setor, melhor combate à fraude, menores desperdícios de 
água, menores perdas reais e perdas aparentes, maiores taxas de 
recuperação de custos. Há ainda um longo caminho a percorrer. 
Mas o desafio é entusiasmante.

Setor do Abastecimento de Água
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O Município de Silves recebeu no ano transacto (Setembro)  
uma nova retroescavadora, num investimento que ascendeu  
a 82 mil euros, tratando-se da 4.ª aquisição nos últimos 
cinco anos, incluindo a compra de uma mini-retroescavadora.  
A renovação do parque de máquinas e viaturas integra uma 
das linhas de orientação estratégica do executivo municipal, 
proporcionando o reforço da capacidade de intervenção dos 
serviços camarários e a melhoria da qualidade da prestação  
do serviço público. 

A autarquia adquiriu um biotriturador industrial destinado ao setor 
dos espaços verdes, num investimento que ascendeu a 80 mil euros. 
O equipamento permitirá a trituração dos verdes sobrantes de 
cortes de relva e/ou trabalhos de poda e limpeza de árvores 
realizados pelo setor dos jardins, proporcionado poupanças rele-
vantes por via da não deposição dos resíduos em aterro. O biotriturador 
será utilizado em todas as freguesias do concelho. 

A autarquia equipou com grua uma terceira viatura pesada para 
recolha dos resíduos sólidos urbanos das ilhas ecológicas que 
têm vindo a ser instaladas no concelho. A recolha que já é realizada 
na freguesia de Silves, estender-se-á ao restante território do 
concelho, no âmbito da modernização dos processos de trabalho 
e das melhores práticas ambientais. 

A autarquia adquiriu duas novas viaturas pesadas: uma para 
recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – a quarta viatura nos 
últimos cinco anos - e um novo autocarro de transporte de passa-
geiros, que terá capacidade para transportar cerca de 55 pessoas. 
O investimento na aquisição da viatura de recolha de resíduos 
RSU foi de 192 mil euros e de 219 mil euros, no caso do autocarro.  
As viaturas melhorarão a qualidade dos serviços prestados, 
enquadrando-se a sua aquisição numa estratégia de renovação 
da frota, que reduzirá os custos com manutenções e reparações. 

Aquisição de retroescavadora

Aquisição de biotriturador industrial

Aquisição de grua para  
recolha de ilhas ecológicas

Aquisição de autocarro e viatura  
pesada para recolha dos resíduos  
sólidos urbanos

AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS
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A Câmara Municipal de Silves ofereceu cinco máquinas elétricas 
de aspiração urbana “Glutton” às juntas de freguesia de Armação 
de Pêra, S. Bartolomeu de Messines e S. Marcos da Serra e às 
uniões de freguesia de Alcantarilha e Pêra e de Algoz e Tunes, 
para apoio à varredura manual, num investimento que rondou os 
90 mil euros. Esta medida complementou a delegação de compe-
tências celebrada com as juntas e uniões de freguesia do concelho 
em matéria de limpeza urbana que se traduz na transferência total 
de um milhão de euros anuais (1.072.227,09€), metade do qual 
dedicado ao exercício das competências delegadas em matéria 
de limpeza urbana, assim como de gestão e manutenção de espaços 
verdes. 

A nova unidade, mais moderna e funcional, resultou de um 
investimento de 75 mil euros realizado pelo Município de Silves e 
financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no 
âmbito do Programa Operacional (PO) CRESC Algarve 2020, através da 
candidatura designada por: “Unidades de Saúde Móveis de Proxi-
midade  - Projetos ALG-4842-FEDER-000001 e ALG – 4842 – FEDER 
- 000002”. Especialmente vocacionada para a prevenção, vigilância 
de saúde e prestação de atos de saúde médicos, de enfermagem 
e outros, à população com maior dificuldade em se deslocar aos 
centros de saúde e extensões de saúde do concelho, a entrada 
em circulação da nova unidade de Saúde melhorará os cuidados 
de saúde primários e de proximidade  das populações mais 
vulneráveis e residentes em territórios rurais de baixa densidade, 
e garantirá uma prestação de cuidados de saúde de proximidade 
modernizada.

Aquisição de aspiradores urbanos  
para oferta às Freguesias

Aquisição de Unidade Móvel de Saúde

Ao longo do ano transato, através do recurso à contratação 
externa, a autarquia prosseguiu com os trabalhos regulares de 
limpeza e desinfeção  de contentores de superfície, semienter-
rados e enterrados. O investimento anual da autarquia ronda os 
100 mil euros, incluindo a limpeza periódica de todas as tipologias 
de contentores de RSU de grandes dimensões. 

A autarquia prossegue com a limpeza  
e desinfeção de contentores

LIMPEZA E HIGIENE URBANAS
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A Liga dos Bombeiros Portugueses atribuiu a “Medalha de Serviços 
Distintos – Grau Ouro” à Câmara Municipal de Silves, pela «prática 
de serviços distintos que contribuíram, com notável evidência, para 
o engrandecimento e prestígio das Instituições de socorrismo».  
A condecoração foi entregue à Presidente da autarquia, Rosa 
Palma, no dia 20 de maio do ano transato, durante as cerimó-
nias comemorativas do 92.º aniversário da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários de Silves, tendo a medalha 
sido entregue pelo Presidente da Associação Humanitária e 
pelo Comandante da Corporação silvense em representação 
do Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime 
Marta Soares. Emocionada, Rosa Palma agradeceu o gesto 
e manifestou o desejo que a autarquia tem de prosseguir o 
trabalho de proximidade com as Corporações locais, consi-
derando «o trabalho dos bombeiros um serviço público de 
grande valia para todos os cidadãos», facto pelo qual todos 
os que pertencem a estas entidades «devem merecer o mais 
profundo e sincero respeito e solidariedade». De referir ainda 
que também a Junta de Freguesia de Silves foi agraciada com 
a “Medalha de Serviços Distintos – Grau Ouro”, reconhecendo 
a Liga dos Bombeiros Portugueses o seu empenho.

Liga dos Bombeiros Portugueses 
atribui Medalha de Ouro

No ano transato a autarquia financiou a aquisição de equi-
pamentos de protecção individual (EPI) e comparticipou na 
compra de material de desencarceramento para a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Silves, cujo valor 
global ascendeu a 39 265,00 euros. A autarquia também assu-
miu os encargos com a compra de um autotanque pesado de 
16 000 litros para a Associação Humanitária dos Bombeiros de 
São Bartolomeu de Messines, no montante de 46 640,00 euros.

Município financia aquisição  
de material e equipamentos  
para os Bombeiros do concelho
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Município de Silves rejeita  
Taxa Turística no Algarve

O Município de Silves foi o único no Algarve que se opôs 

à introdução da chamada taxa turística. A introdução da 

taxa municipal turística é na prática um imposto “encapo-

tado” (falta-lhe natureza bilateral, não proporciona con-

trapartidas), e como tal, só pode ser instituído pela 

Assembleia da República (ou pelo Governo com autori-

zação legislativa), não pela AMAL ou por cada município.  

A sua criação, redundará num fator de maior desigualdade 

territorial e aprofundamento das assimetrias intrarregionais, 

para além de produzir efeitos contraproducentes na pro-

moção da atividade turística, não sendo por acaso, que as 

entidades representativas do setor, todas elas, acompanham 

a posição do Município de Silves.

Decorreu em 2018 a 3.ª experiência consecutiva do orçamen-
to participativo através de rondas de reuniões promovidas 

nas várias freguesias do concelho e preenchimento de questioná-
rio on-line que visaram a preparação do orçamento do Município 
de Silves para 2019. Trata-se de um mecanismo de democra-
cia de caráter consultivo em que os cidadãos exprimem a sua 
opinião sobre os investimentos que consideram prioritários para 
o território onde vivem. Foram acolhidas e aceites propostas de in-
vestimento para 2019, como as seguintes: abastecimento de água a 
Vale Figueira; centro de exposições em Alcantarilha; repavimen-
tação da estrada de Tunes/Amendoais; variante à zona industrial 
no Algoz; ecovia/ciclovia em Armação de Pêra; pavimentação de 
estrada no Vale da Vila; instalação de sanitários públicos na zona 
ribeirinha de Silves; pavimentação de caminho em Vale da Hor-
ta/S. Marcos da Serra, etc.

Historicamente, prevaleceu entre nós um urbanismo de expan-
são, assente num modelo económico que privilegiou sempre a 
construção de obra nova em detrimento da reabilitação do edi-
ficado existente e da regeneração das nossas cidades e vilas. 
Presentemente, assistimos a uma mudança de paradigma, princi-
palmente em Silves, onde, através da aprovação da Área de Rea-
bilitação Urbana de Silves, e da consequente Operação de Rea-
bilitação Urbana de Silves, temos vindo a assistir à reabilitação e 
utilização de inúmeros edifícios devolutos e, em alguns casos, em 
avançado estado de degradação, com a requalificação e revitaliza-
ção dos espaços públicos que os servem, tornando a cidade mais 
aprazível e atractiva. O Município de Silves, na prossecução da 
estratégia de reabilitação urbana definida, visando a qualificação 
do território e o reforço do seu dinamismo e competitividade, no 
respeito pelos valores patrimoniais presentes, permite aos pro-
prietários de imóveis localizados na Área de Reabilitação Urbana 
de Silves aceder a um conjunto diversificado de apoios e benefí-
cios fiscais e financeiros de âmbito municipal e nacional (que po-
dem ser consultados em www.cm-silves.pt/pt/menu/827/opera-
cao-de-reabilitacao-urbana.aspx). Saliente-se que, recentemente, 
Silves foi destacado a nível nacional como um dos concelhos que 
teve projetos financiados pelo Instrumento Financeiro para a Rea-
bilitação e Revitalização Urbana (IFRRU 2020). E como reabilitar é 
revitalizar as cidades e vilas, encontram-se a decorrer os traba-
lhos de criação das Áreas de Reabilitação Urbana de Alcantarilha 
e de São Bartolomeu de Messines, com o objectivo de repovoar 
os seus centros urbanos, atrair investimento, dinamizar negócios, 
fomentar a sustentabilidade ambiental, melhorar o ordenamento 
do território e agilizar a mobilidade de pessoas e bens.

Orçamento Participativo 2019

Reabilitação Urbana,  
uma opção a considerar
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Obras e projetos
do Município  
de Silves

+ Saneamento

+ Água

+ Rede viária

+ Equipamentos e habitação

+ Requalificação urbana

Características das obras
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Incluiu a repavimentação do acesso à 
rotunda da Estação/rotunda da EN 124-1  
e a colocação de sinalética vertical e hori-
zontal. O investimento ascendeu a cerca 
de 30 mil euros. A requalificação do troço 
viário melhora a segurança na circulação 
rodoviária e as condições de mobilidade 
dos utentes.

A pavimentação incluiu o tratamento das 
águas pluviais através da construção de 
passagens hidráulicas de 200 em 200 
metros, bem como a colocação de sinalé-
tica rodoviária. O investimento ascendeu 
a 79 mil euros. A requalificação do troço 
viário, regista impacto direto positivo nas 
explorações agrícolas que se encontram 
na envolvente, proporcionando também 
a melhoria da mobilidade e dos níveis de 
bem-estar da população local.

A requalificação foi executada em calçada 
graúda de cubos de vidraço calcário com 
uma caleira central, visando o encaminha-
mento das águas pluviais. O investimento 
ultrapassou os 50 mil euros. A intervenção 
reforça a qualidade da mobilidade e o bem-
-estar dos residentes, para além da melhorar 
os valores estéticos e patrimoniais do pequeno 
aldeamento.

A conduta existente que apresentava fissuras, 
foi substituída por uma conduta em Ferro 
Fundido Dúctil, com o diâmetro 150. O 
investimento ascendeu a cerca de 17 mil 
euros. A intervenção enquadrou-se no 
conjunto das medidas direcionadas para a 
modernização e remodelação da rede de 
abastecimento de água do concelho de Silves, 
visando a gestão mais eficiente do sistema 
e proporcionando um serviço público de 
melhor qualidade.

Os trabalhos envolveram o alargamento 
e repavimentação do eixo viário, remode-
lação das redes de águas pluviais e sa-
neamento, iluminação pública (LED), rede 
elétrica subterrânea, passeios em calçada 
e um percurso pedonal em piso colorido, 
estacionamento, implantação de zonas 
ajardinadas, sistema de rega e mobiliário 
urbano.  O valor da obra ascendeu a 639 
mil euros, representando um forte impulso 
à regeneração, modernização e requalifi-
cação da Vila de S. B. de Messines no seu 
todo.

Repavimentação do acesso à 
Rotunda da Estação da CP de 
Silves

Pavimentação do caminho  
de Franqueira de Baixo  
– 1.ª fase

A intervenção consistiu na execução 
de calçada e arranjo dos espaços 
verdes.

Reabilitação de Jardim  
na Quinta dos Arcos  
em Armação de Pêra

Pavimentação de arruamento 
nos Miões (SB de Messines)

Reparação de conduta sob  
a Ponte do Enxerim

Requalificação do Acesso 
Poente a SB de Messines

OBRAS CONCLUÍDAS
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A empreitada de obras públicas incluiu a 
criação de um espaço polivalente, onde 
se oferecem condições para estaciona-
mento automóvel, realização de feiras 
e mercados, atividades lúdicas e fruição 
de momentos de lazer, requalificando-se 
o espaço urbano da Vila de Alcantarilha.  
O investimento ascendeu a 207 mil euros.

O investimento ascendeu a 66 mil euros, 
incluindo o tratamento das águas pluviais e 
a colocação de sinalização vertical.

A empreitada consistiu na ligação da rede 
de esgotos em baixa à rede em alta da 
empresa Águas do Algarve sob o leito da 
Ribeira de Alcantarilha. O investimento 
ascendeu a 13 mil euros. A obra permitiu 
desativar  um troço antigo onde as obstru-
ções e as descargas para a linha de água 
eram frequentes. O investimento é parte 
integrante do conjunto de medidas que 
o Município de Silves está a adotar para 
contribuir para a melhoria do estado da 
massa de água da Ribeira de Alcantarilha.

Investimento que ascendeu a 231 mil euros, 
que envolveu a construção de nova conduta 
adutora de abastecimento de água, desati-
vando a anterior que passava sob o edifício 
do Centro de Saúde. A empreitada contem-
plou a pavimentação do arruamento, redes 
de abastecimento de água e saneamento, 
passeios, espaços verdes, sistema de rega, 
iluminação pública (LED), telecomunica-
ções, ponto ecológico para a recolha de 
resíduos sólidos urbanos e a inserção nas 
vias.

A empreitada consistiu no alargamento em 
dois metros de pontão sobre o canal no sítio 
de Monte Branco, em Silves. O investimen-
to ascendeu a 18 mil euros, incluindo a im-
plantação de conduta para abastecimento 
de água e de conduta para negativo do co-
letor de esgoto, compreendendo todos os 
acessórios de ligação, válvulas de secciona-
mento e outro material.

Parque de Feiras e Mercados 
de Alcantarilha

Pavimentação do caminho  
da Figueirinha

Rede de drenagem sob  
a Ribeira de Alcantarilha

Arruamento entre a Junta 
de Freguesia e o Jardim de 
Infância do Algoz

Alargamento de pontão  
no sítio do Monte Branco

Espaço destinado a atividades recreati-
vas, desportivas e culturais, dotado de 
palco, piso sintético, equipamento des-
portivo, iluminação (LED), instalações 
sanitárias de apoio e espaços verdes. 
Investimento no montante de 137 mil 
euros.

Espaço Multiusos  
de S. Marcos da Serra
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O investimento ascendeu a cerca de 11 mil 
euros.

O investimento, localizado na Praça 
Urbana da Urbanização do Barrocal, 
em Pêra, ascendeu a cerca de 60 mil 
euros, contemplando a instalação de 
Parque Infantil, constituído por mobi-
liário urbano (bancos, bebedouro du-
plo, latrina para dejectos caninos com 
dispensador de sacos), equipamento 
de recreio, equipamento desporti-
vo (mesa de ping-pong), bem como 
a plantação de árvores e arbustos, 
sistema de rega, reposição e recupe-
ração de pavimentos na envolvente e 
colocação de placa informativa. A obra 
integra a rede de investimentos que 
o Município de Silves tem promovido 
por todo o concelho, no domínio dos 
parques infantis, espaços de recreio 
e lazer e circuitos de atividade física, 
com a finalidade de reforçar os níveis 
de bem-estar e de ocupação criativa e 
saudável dos tempos livres, em simul-
tâneo com a melhoria da qualidade do 
ambiente urbano e da competitividade 
do meio local.

O parque verde localiza-se na margem 
direita da Ribeira de Alcantarilha, desen-
volvendo-se numa parcela de terreno com 
24 500 m2. A 1.ª fase da obra, localizada 
a sul do canal de drenagem de águas plu-
viais do centro da Vila de Armação de Pêra, 
abrangeu 11 300 m2. A obra contemplou a 
implantação de passeio pedonal ao longo 
da margem da ribeira, revestido em saibro, 
com drenagem natural, plantação de árvores 
e plantas, sistema de rega e diverso mobi-
liário urbano, designadamente, candeeiros 
incorporados em painéis fotovoltaicos que 
captam a energia solar, bancos em betão e 
papeleiras. O investimento ascendeu a 100 
mil euros.

A empreitada contemplou a repavimen-
tação de vários arruamentos nas Vilas de 
Pêra (Rua do Levante, Beco das Oliveiras, 
Rua do Lavadouro, Largo e Travessa de 

A obra incidiu na extensão da rede de 
saneamento no sítio do Malhão, na freguesia 
de Alcantarilha, numa extensão de cerca 
de 600 metros. O investimento ascendeu a 
cerca de 122 mil euros, sendo que os trabalhos 
de repavimentação em betuminoso foram 
os últimos a ser executados. A obra inte-
grou-se no conjunto de intervenções que o 
Município de Silves tem vindo a realizar e 
que prosseguirá na área da reabilitação e 
requalificação das infraestruturas básicas 
de água e saneamento, que contribuem 
para a melhoria do bem-estar das popu-
lações e a dinamização da economia local.

Pavimentação de caminho na 
Barrada (SB de Messines)

Parque infantil  e espaço 
recreativo em Pêra

Parque Urbano Nascente de 
Armação de Pêra (1.ª fase)

Pavimentação de ruas  
em Pêra e Alcantarilha

Rede de saneamento  
no Malhão

OBRAS CONCLUÍDAS
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A intervenção que ascendeu a cerca de 40 
mil euros, incluiu a execução de uma guarda 
de proteção em pedra e a recuperação das 
escadarias do cais. 

A intervenção contemplou a pintura de 
paredes e muros na zona envolvente ao 
novo Parque de Feiras de Alcantarilha, 
visando a melhoria da estética e ambiente 
urbanos. O investimento ascendeu a cerca 
de 6 mil euros.

O talude foi reconstruído após ter sido 
danificado pelo efeito das chuvas, proce-
dendo-se igualmente à repavimentação da 
estrada. Os trabalhos foram realizados por 
administração direta. 

A pavimentação em betuminoso esten-
deu-se a 1,6 Km, ascendendo o inves-
timento a 108 mil euros. A empreitada 
incluiu a construção de rede de drena-
gem pluvial através de valetas em terra 
e troço em betão, aquedutos, serven-
tias e sinalização vertical e a repavi-
mentação dos arruamentos da aldeia 
de Vale Margem, numa extensão de 
620 metros. 

A intervenção, que ascendeu aos 157 mil eu-
ros, incluiu a substituição e requalificação 
do piso, da vedação de proteção/seguran-
ça e dos equipamentos lúdicos, dirigidos a 
crianças e adolescentes entre os 3 e os 14 
anos, alusivos à contextualização histórica 
da cidade, com castelos, cavalos e cavaleiros, 
e ainda a instalação de paredes / letras de 
escalada com a palavra SILVES, equipa-
mento este dirigido a crianças e jovens dos 
8 aos 16 anos.

A obra incluiu a repavimentação da Estrada 
da Ribeira Alta e a pavimentação de caminho 
rural localizado a norte daquela via, nas 
extensões de 2,2 km e 530 metros, respeti-
vamente, ascendendo o investimento a 172 
mil euros.  A empreitada envolveu a cons-
trução de rede de drenagem pluvial e a 
colocação de sinalização vertical e  horizontal.

Reabilitação do cais  
no Rio Arade

Pintura do espaço envolvente 
ao Parque de Feiras  
de Alcantarilha

Reconstrução de talude no 
Vale Longo (SB de Messines)

Pavimentação do caminho 
de Vale Margem a Benagaia 
(Pêra)

Parque Infantil na Zona 
Ribeirinha de Silves

Pavimentação de Estradas 
na Ribeira Alta (Algoz)

S. Francisco, Rua Bartolomeu Dias, Rua Gil 
Eanes, Rua Vasco da Gama e Rua do Saco) 
e Alcantarilha (Rua das Muralhas, Beco da 
Pontinha e Beco da Senhora do Carmo). 
Duas ruas foram repavimentadas com 
calçada grada de calcário. A Rua Vasco da 
Gama (parte) e Rua do Saco, em Pêra, foram 
beneficiadas com a remodelação da rede 
de abastecimento de água. O investimento 
ascendeu a cerca de 50 mil euros.



BOLETIM MUNICIPAL18

A obra foi executada por administração  
direta (serviços municipais).

O investimento municipal ascendeu a cerca 
de 280 mil euros. A obra foi inaugurada em 
15 de Junho de 2018. O parque acomoda 
12 lugares de estacionamento, sendo 4 lugares 
parcialmente cobertos por uma pala de 
estrutura metálica e betão, instalações sa-
nitárias e edifício  com espaço de receção.

O investimento ascendeu a 530 mil euros.  
A obra contemplou a requalificação integral 
das infra-estruturas: execução de passeios 
e arruamentos dos dois lados da estrada, 
substituição da conduta de abastecimento 
de água, rede de iluminação pública e infra-
-estruturas subterrâneas de telecomunica-
ções, estacionamentos, rede de drenagem 
de águas pluviais, paragens de autocarros, 
colocação de 2 ilhas ecológicas e plantação 
de árvores.

Investimento na ordem dos 134 mil euros. 
Contempla 30 lugares para estacionamento 
de autocaravanas com possibilidade de 
expansão, espaço de receção, estação de 
serviço com abastecimento de água potável, 
despejos de águas residuais e resíduos 
sólidos urbanos, iluminação e espaços 
verdes. A empreitada também integrou a 
pavimentação da rua situada a norte, fora 
da vedação do parque (a obra ainda não foi 
recebida).

O investimento ascendeu a 30 mil euros, 
resolvendo necessidade premente dos 
utentes do parque da zona ribeirinha.

O investimento ascendeu a 52 mil euros.  
O equipamento é constituído por estrutura 
metálica metalizada, com capacidade para 
281 lugares sentados. Encontra-se em fase 
de elaboração o projeto técnico para a 
construção da bancada definitiva.

O equipamento é em alumínio e em vidro 
temperado com portas de acesso, com piso 
sintético, contemplando 2 balizas embuti-
das, 2 tabelas para basquetebol e quatro 
focos de iluminação (LED). A intervenção 
enquadra-se na política de edificação de 
espaços de recreio e desportivos que se 
estenderá a outros locais do concelho, 
procurando-se reforçar os níveis de bem-
-estar e de ocupação criativa e saudável 
dos tempos livres por parte da população.  
O investimento ascendeu a 82 mil euros.

Construção de passagem  
sobre ribeira (Foz do Ribeiro)

Terminal Rodoviário  
de S B de Messines

Requalificação Urbanística 
da Urbanização Silgarmar 
(EN 124-1)

Área de Serviço de Autocar-
avanas de S B de Messines

Instalação de sanitários  
na zona ribeirinha de Silves

Instalação de bancada  
no Estádio Municipal  
de Armação de Pêra

Polidesportivo junto  
às Piscinas Municipais

OBRAS CONCLUÍDAS
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Estábulos da Quinta 
Pedagógica foram 
reabilitados

Os estábulos da Quinta Pedagógica de 
Silves foram recentemente reabilitados. 
Esta intervenção, que incluiu a desmon-
tagem das paredes, remoção da cober-
tura existente, colocação de pilares e 
vigas (com tratamento antiferrugem), 
isolamento e colocação de cobertura, 
e montagem de paredes em madeira 
tratada, representa um investimento 
do Município de Silves na ordem dos 
42 mil euros + IVA. Esta intervenção 
permitirá melhorar não só as condi-
ções de habitabilidade de mais de uma 
dezena de animais domésticos, entre 
os quais alguns de raças autóctones 
algarvias, como a experiência de visita-
ção da Quinta Pedagógica.

Encontra-se em fase de conclusão a 
empreitada de abastecimento de água 
ao Benaciate e ao Lavajo, na freguesia 
de S. B. de Messines, que se estendeu 
ao longo de 15 Km de conduta, servindo 
uma população de cerca de 450 pessoas.  
O investimento na ordem dos 900 mil euros, 
beneficiou de financiamento comunitário.

Encontra-se em fase de conclusão a 
empreitada do Parque de Feiras e Exposi-
ções de S. B. de Messines. O investimento 
ascende a 981 mil euros, dotando o espaço 
de todas as infraestruturas subterrâneas e 
aéreas, contemplando a criação de estacio-
namento para 530 lugares, de 135 lugares 
para tendas, espaço de circulação e lazer, 
praça de espetáculos, espaços verdes, 
mobiliário urbano, etc, criando uma nova 
centralidade na Vila de S. B. de Messines.

O investimento ascende a 672 mil euros.  
O novo edifício é constituído por dois 
pisos, com mais de 500 m2 de constru-
ção, átrio de receção com pé-direito du-
plo, secretaria para 5 postos de traba-
lho, instalações sanitárias, gabinetes 
de trabalho, gabinete multiusos, sala 
de reuniões, sala de pessoal com copa, 
zonas de arquivo e de arrecadação, es-
paços e arranjos exteriores, com luga-
res de estacionamento. O novo edifício 
acomodará também uma ampla sala 
polivalente com a área de 160 m2 que 
permitirá a realização de eventos de 
natureza cultural ou outros.

Encontra-se praticamente concluída a obra 
de abastecimento de água a Odelouca 
(Silves). O investimento ascende a 184 mil 
euros, consistindo na execução de 8 traves-
sias rodoviárias (finalizada), na construção 
de uma dezena de ramais de ligação (finali-
zada), na execução de uma outra travessia 
sobre canal de rega (por finalizar) e na cor-
reção de anomalias (por realizar).

Abastecimento de água ao 
Benaciate e ao Lavajo

Parque de Feiras e Exposições 
de S B de Messines

Sede da Junta de Fregue-
sia de Armação de Pêra

Abastecimento de água 
ao Odelouca

OBRAS EM CURSO
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O investimento ascende a 942 mil euros, 
numa intervenção que se estende à Rua 
da Sé e Largo Dr. Jerónimo Osório, bem 
como ao espaço contíguo à Travessa do 
Pelourinho e Praça do Município. A inter-
venção abrange a remodelação integral 
das infraestruras de águas e saneamento, 
passeios, pavimentação, iluminação pública 
e infraestruturas elétricas, integrando traba-
lhos de investigação, escavação e recolha 
dos vestígios arqueológicos.

O investimento ascende a 187 mil euros.  
A empreitada visa a melhoria da dre-
nagem das águas pluviais e condições 
de circulação, a construção de rotun-
da na área nascente da intervenção, 
localizada na intersecção  com a rua 
perpendicular a norte (de acesso à EB 
2,3 e Estádio Municipal), recuperação 
e criação de passeios, estacionamento 
automóvel, iluminação pública, insta-
lação de ilha ecológica e sinalização de 
trânsito. 

Reabilitação do Centro 
Histórico de Silves (3.ª fase)

Reabilitação da Rua Teixeira 
Gomes em SB de Messines

OBRAS EM CURSO OBRAS EM FASE

O investimento ascende a 23 mil euros, 
abarcando a vedação da propriedade e dos 
depósitos de Monte Boi (S. B. de Messines), 
bem como a reabilitação de caminho, que 
inclui a construção de três passagens hi-
dráulicas.

A intervenção abarca o desassoreamento da 
linha de água e a reparação/consolidação 
dos taludes.

Vedação dos acessos aos 
depósitos de Monte Boi  
e Quinta dos Oregãos

Limpeza de linha de água  
(SB de Messines)

O investimento ascende a 94 mil euros, 
contemplando a pavimentação de cami-
nho numa extensão aproximada de 1,7 km, 
incluindo rede de drenagem pluvial e sina-
lização vertical.

O investimento na ordem dos 70 mil eu-
ros, contempla trabalhos de implantação 
de grelhas transversais nos principais ar-
ruamentos da zona norte da Via Dorsal 
de Armação de Pêra, de modo a captar as 
escorrências superficiais que afluem natu-
ralmente à zona baixa e contribuem para a 
ocorrência de inundações.

O investimento na ordem dos 180 mil euros, 
inclui a remodelação da rede de abasteci-
mento de água da Rua General H. Delgado 
à Rua Maria José Correia, drenagem plu-
vial, iluminação pública, espaços verdes, 
passadeiras e repavimentação integral do 
pavimento.

O investimento na ordem dos 115 mil eu-
ros, abrange a repavimentação das Ruas 
de Messines de Baixo e da Portela de Mes-
sines, incluindo a renovação da conduta de 
abastecimento de água nesta última loca-
lidade.

Investimento na ordem dos 137 mil euros, 
com prazo de execução previsto de 4 me-
ses, contempla lugares para 22 autocara-
vanas. A obra beneficiará de financiamento 
comunitário.

Pavimentação do caminho  
de Franqueira de Baixo –  
2.ª fase (Silves)

Captação do escoamento 
superficial na Via Dorsal  
de Armação de Pêra

Remodelação da rede  
de abastecimento de água 
na Rua General H. Delgado  
e outras (Armação de Pêra)

Repavimentação de  
arruamentos em Messines 
de Baixo e Portela

Área de Serviço  
de Autocaravanas  
de S. Marcos da Serra

O investimento na ordem dos 50 mil euros, 
contempla a pavimentação de caminhos 
no Vale do Olival e no Vale do Quintão, fre-
guesia de Armação de Pêra, prevendo-se a 
construção de rede de drenagem pluvial e 
a colocação de sinalização vertical.

Pavimentação de caminhos 
no Vale do Olival e Quintão
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DE CONCURSO PROJETOS TÉCNICOS CONCLUÍDOS 
OU EM FASE DE ELABORAÇÃO 

O investimento na ordem dos 52 mil euros, 
contempla a construção de travessias sob o 
caminho-de-ferro para a passagem de condu-
tas de abastecimento de água e saneamento.

O investimento ascende a cerca de 80 mil 
euros, dando continuidade a outros traba-
lhos similares no concelho.

O projeto prevê trabalhos de repavimenta-
ção, muros e escadas, zonas verdes, redes 
de água, saneamento e pluviais, instala-
ções eléctricas, telecomunicações e mobi-
liário urbano.

O investimento na ordem dos 150 mil euros 
promoverá o aumento da área da sala de fit-
ness e a relocalização do ginásio para a zona 
de visionário no piso superior que permitirá o 
contacto visual com o plano de água da piscina.

O valor do investimento ascende a cerca 
de 1 milhão e 800 mil euros, prevendo-se 
que o prazo de execução se estenda 
ao longo de 14 meses, após a adjudi-
cação da obra. O novo espaço é consti-
tuído por 3 zonas distintas: o Jardim do 
Fresco (com carácter mais intimista), a 
Praça Central e a Alameda das Árvores 
(zona mais aberta ao nível do pavi-
mento), contemplando a construção 
de edifício para cafetaria. Parte subs-
tancial do investimento beneficia de 
financiamento comunitário e bancário.

Travessias Ferroviárias  
no Sobrado e Poço Frito

Pintura da EB 2,3  
de Armação de Pêra

Requalificação Urbana do 
Largo 1.º de Maio em Pêra

Ampliação do Ginásio  
das Piscinas Municipais

Requalificação do Jardim do 
Largo da República (Silves)

Projeto concluído. Empreitada por lançar.

O projeto já concluído, contempla um con-
junto de obras diversificadas, visando a 
criação de condições para o funcionamento 
do Quiosque enquanto Estabelecimento de 
Restauração e Bebidas.

Projeto concluído. Empreitada por lançar.

Projeto já concluído. Face ao elevado in-
vestimento, na ordem dos 800 mil euros, 
aguarda-se oportunidade de financiamento 
comunitário ou nacional.

Projeto concluído. Financiamento comuni-
tário aprovado. Empreitada  por lançar.

Projeto concluído. Face ao elevado investi-
mento na ordem dos 1,5milhões de euros, 
aguarda-se oportunidade de financiamento 
comunitário ou nacional.

Projeto concluído. Financiamento comuni-
tário aprovado. Empreitada  por lançar.

Projeto concluído. Financiamento comuni-
tário aprovado.  Empreitada  por lançar. Projeto concluído. 

Projeto concluído. Empreitada  por lançar.

Reabilitação da Estrada 
Boião-Azilheira (2.ª fase)

Requalificação do Quiosque 
do Jardim Municipal de  
SB de Messines

Extensão das redes de abas-
tecimento de água e saneamen-
to ao Azinhalinho/ Marreiros

Reabilitação da Casa do 
Forno para Casa-Mãe dos 
Vinhos e outros produtos 

Ampliação e Remodelação 
da Escola Básica - EB 1 de 
Alcantarilha

Requalificação do Mercado 
Municipal de S. B. de Messines

Ampliação e Requalificação da 
Escola Básica – EB1 de Silves

Requalificação do Mercado 
Municipal de Silves

Conservação e Reabilitação 
do sistema defensivo da 
Almedina de Silves

Conservação e Restauro  
da Ponte Velha de Silves

Projeto concluído. Empreitada por lançar.

Projeto concluído. Financiamento comuni-
tário aprovado. Empreitada  por lançar.

Rampa de Acesso ao Rio Arade

Otimização da eficiência 
energética das Piscinas  
Municipais de Silves

Projeto em fase de elaboração (contratação 
externa).

Projeto em fase de conclusão. Contempla 
intervenção ao nível das redes de água, 
saneamento, pluviais, pavimentos, ilumina-
ção pública, passeios, ciclovia e mobiliário 
urbano, incluindo o arranjo urbanístico da 
zona envolvente à Casa Mortuária.

Bancada do Estádio Municipal 
de Armação de Pêra

Valorização e Beneficiação da 
Rua Atrás dos Muros (Silves)
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O projeto - de extrema complexidade - en-
contra-se praticamente concluído, contem-
plando a remodelação integral das redes 
de abastecimento de água, saneamento 
e pluviais. Inclui a reabilitação da Estação 
Elevatória de Esgotos (existente) e a rena-
turalização/reconstrução do canal de des-
carga das águas pluviais para a ribeira de 
Alcantarilha que acomodará sistema de 
bombagem. É objetivo central do projeto 
resolver um problema estrutural de longa 
data, encontrando-se soluções para a redu-
ção das inundações na parte antiga da Vila, 
e para o mau funcionamento da rede de 
saneamento, obsoleta e subdimensionada.

O projeto prevê a remodelação integral das 
infraesturas de água, saneamento, pluviais, 
iluminação pública, telecomunicações e 
pavimentos na Rua Alexandre Herculano 
e grande parte da Rua Almeida Garret.  
A intervenção contempla também a repa-
vimentação do Bairro das Fontaínhas e da 
Rua da Escola Velha.

O projeto – concluído - contempla a cons-
trução de balneários, bancada, vedações, 
portões de acesso, redes de água, sanea-
mento e pluviais, instalações elétricas e 
telecomunicações. Empreitada por lançar.

O projeto - quase concluído - contempla a 
requalificação do eixo principal (do Cemité-
rio Velho à Av. João de Deus) e de todas as 
ruas situadas a norte, promovendo pavi-
mentações de nível, diferenciadas e com 
estereotomias, recuperando e valorizando 
os afloramentos rochosos existentes à su-
perfície, salvaguardando os valores patri-
moniais, bem como a renovação das redes 
de abastecimento de água, saneamento, 
pluviais, iluminação pública, telecomunica-
ções, a instalação de mobiliário urbano e 
elementos de estadia. 

Prevê-se com o projeto resolver o grave 
problema da falta de capacidade hidráulica 
no extremo montante da rede de coletores 
da bacia de drenagem de esgotos na Rua  
D. João II, onde são frequentes os entupi-
mentos, com a entrada em carga dos coleto-
res e o refluxo de esgoto para as habitações.

O projeto prevê a construção de ecovia/
ciclovia desde os Salgados até à praia de 
Armação de Pêra, com a construção de 
ponte em madeira sobre a Ribeira de Al-
cantarilha, e o seu prolongamento através 
da frente de mar, até ao Barranco do Vale 
do Olival. O investimento beneficiará de 
comparticipação comunitária e nacional.

O projeto - quase concluído - contempla 
trabalhos de (re)pavimentação, passeios, 
estacionamento, espaço de lazer, iluminação 
pública, rede de drenagem pluvial e mobi-
liário urbano.

O projeto – quase concluído - levará a 
rede de abastecimento água a cerca de 31  
residentes. Já foi construída a conduta de 
abastecimento de água entre o Monte Boi 
e as localidades referidas.

Requalificação urbana das 
ruas da baixa de Armação 
de Pêra

Reabilitação de infraestru-
turas na Vila de Pêra

Polidesportivo de Tunes 
(2.ª fase)

Requalificação Urbanística 
da Rua das Telecomunicações 
e envolvente (SB de Messines)

Requalificação urbana  
do centro histórico  
de SB de Messines

Construção de rede de  
esgotos na zona poente  
da Av. Beira-Mar em  
Armação de Pêra

Ecovia/Ciclovia do Litoral 
Sul (Armação de Pêra)

Anteprojeto entregue. Prevê a valorização 
e enquadramento do edificado, com a re-
modelação de infraestruturas subterrâ-
neas, reformulação da circulação pedonal, 
iluminação pública, pavimentos, estaciona-
mentos, espaços verdes, zonas de descanso, 
recuperação de rampas e passadiços, etc.

Requalificação do Bairro  
do Progresso (Silves)

Abastecimento de água  
à Zimbreira e Monte Seco

Pretende-se proteger e valorizar o monu-
mento do ponto de vista museográfico, 
promovendo a criação de estrutura cober-
ta adequada e visitável, com capacidade 
para oferta de diversos serviços culturais.

Pretende-se com o projeto o diagnóstico 
dos problemas da rede de esgotos domés-
ticos e industriais, identificando soluções 
e obras no curto e médio prazo para a re-
solução do grave subdimensionamento e 
constrangimentos vários da infraestrutura.

Musealização da Cruz  
de Portugal

Sistema de saneamento  
de Algoz-Tunes

PROJETOS TÉCNICOS CONCLUÍDOS 
OU EM FASE DE ELABORAÇÃO 



Pretende-se com o projeto a conversão do 
antigo mercado para centro de exposições, 
preservando a riqueza patrimonial do imóvel.

Pretende-se com o projeto reformular o 
conjunto das infraestruturas, contemplando 
pavimentação, rede de água, saneamento 
e pluviais, passeios, estacionamentos, espaços 
verdes e iluminação pública. 

Pretende-se com o projeto melhorar as 
condições de acessibilidade e mobilidade 
pedonal, de fruição e lazer, intervindo em 
infraestruturas de águas e pavimentos, na 
linha de água existente, nos espaços verdes 
e na colocação de mobiliário urbano.

O espaço será alvo de intervenção paisagís-
tica, tornando-o acessível e agradável para 
residentes e visitantes.

Prevê-se a construção de via a partir da EN 
269 em direcção ao sítio dos Vales, com vista 
ao reordenamento do trânsito pesado.

Reabilitação do Mercado de 
Alcantarilha para Centro 
de Exposições

Requalificação do acesso à 
Estação da CP e troço da EN 
124-1 (Silves)

Requalificação do espaço 
envolvente ao cemitério  
de Silves

Requalificação urbana de 
praceta no Bairro Vermelho 
do Enxerim

Arruamento no perímetro 
industrial do Algoz
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Serviços
Municipais
do Concelho
de Silves

+ Ambiente

+ Educação & juventude

+ Desporto

+ Ação social

+ Associativismo

+ Património

+ Cultura

+ Silves promove

AS VÁRIAS ÁREAS DE SERVIÇOS



Durante o mês novembro foi levado a 
efeito uma intervenção nas fontes da  
praça Al-Muthamid, que visou não só a sua 
reparação, como também a impermeabili-
zação e a pintura dos referidos pontos de 
água.

N uma parceria com o Zoomarine, voltou a realizar-se em maio, na praia de 
Armação de Pêra e na Praia Grande (em Pêra), mais uma “Operação Praia 

Limpa”. Integrando o projeto de responsabilidade ambiental “Together We Protect”, 
a iniciativa teve como objetivo principal a remoção dos detritos de origem humana 
(como plásticos, beatas, latas, restos de redes, partes de embarcações, eletrodo-
mésticos, entre outros resíduos) numa extensão de 7 km de faixa costeira e de 
fundos marinhos. Com muita participação - mais do dobro dos voluntários do ano 
passado -, esta iniciativa atingiu plenamente os objetivos de desenvolver o espírito de 
cidadania e de preservação da Mãe Natureza.

Fontes da Praça  
Al-Muthamid foram  
restauradas

OPERAÇÃO PRAIA LIMPA TEVE MAIS 
UMA EDIÇÃO EM 2018

Diversas técnicas inovadoras de controlo 
de pragas, como a lagarta processionária 
do pinheiro e os afídios (piolhos verdes) 
têm vindo a ser aplicadas pela autarquia. 
Essas técnicas implicam a utilização de in-
setos auxiliares ou de endoterapia vegetal.

Técnicas inovadoras  
de controlo de pragas  
nos Jardins foram  
introduzidas pela  
autarquia
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Atividades de  
Educação Ambiental 
decorreram na  
praia de Armação  
de Pêra
Durante a época balnear a Praia  
de Armação de Pêra recebeu a ati-
vidade de Educação Ambiental “Os 
Suspeitos do Costume”, integra-
da no Programa da Bandeira Azul 
2018. Esta atividade, que teve vá-
rias sessões, visou sensibilizar a 
comunidade e os veraneantes para 
a crescente problemática da pre-
sença do lixo marinho nas nossas 
praias, identificando-se assim os 
resíduos mais abundantes, as suas  
origens e fontes.



A  Herdade do São Bom Homem voltou a ser palco da Operação Montanha 
Verde, promovida pelo Zoomarine com o apoio da Câmara Municipal de 

Silves, a iniciativa decorreu no dia 23 de novembro, Dia da Floresta Autóctone, 
tendo estado presentes o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Silves, Mário 
Godinho e o Fundador e Presidente do Conselho de Administração do Zoomarine, 
Pedro Lávia.

Cerca de 5.500 árvores foram colocadas na Herdade de São Bom Homem  
pela mão de vários voluntários.

Esta é mais uma forma de ajudar a devolver à floresta a saúde que precisa 
depois dos intensos fogos deste ano que atingiram, precisamente, a Herdade de 
S. Bom Homem, no concelho de Silves. O Município de Silves agradece a todos os 
voluntários, parceiros e promotores desta iniciativa tão necessária a todos nós!

No âmbito das comemorações do Dia da 
Floresta, em março de 2018, a Herdade 
de São Bom Homem recebeu a iniciativa 
“Caminhada pela Floresta”. 

Participaram na ação 110 alunos e sete 
docentes da Escola EB1 de Silves n.º 2 
(Enxerim). 

A atividade contemplou, ainda, uma explica-
ção técnica dos meios utilizados para a pre-
venção e combate a incêndios, os compor-
tamentos a adotar na floresta, e culminou 
com a plantação de alguns sobreiros na 
encosta norte da cidade.

MUNICÍPIO DE SILVES VOLTA  
A SER PARCEIRO DA “OPERAÇÃO 
MONTANHA VERDE”

Caminhada pela  
floresta assinalou  
Dia da Floresta

AMBIENTE +

"OPERAÇÃO  
MONTANHA VERDE"

27BOLETIM MUNICIPAL



A Zona Ribeirinha de Silves foi palco do II Festival da Juventude, iniciativa que 
decorreu no dia 15 de setembro e juntou diversos artistas. 

Dezman, Vítor Bacalhau, The Quartet of Woah, a Banda Juvenil da Sociedade 
Filarmónica Silvense e Your Own Personal DJ´s foram os artistas que animaram 
este espetáculo, que encerrou o verão no concelho de Silves e marcou o início 
de mais um ano escolar.

Num total de oito semanas e abrangendo 
cerca de 100 jovens, no período compreen-
dido entre 2 de julho e 19 de agosto, atra-
vés da sua integração nos mais variados 
serviços do Município, diversos jovens 
realizaram o programa de ocupação de 
tempos livres dinamizado pela autarquia. No 
final de cada turno, como reforço positivo 
pela sua colaboração, participação ativa e 
cidadania, cada jovem recebeu um vale de 
compras no valor de 50€. Esta atividade é 
desenvolvida em estreita e direta parceria 
com a CPCJ de Silves.

A última Etapa do Projeto Assembleia Municipal Jovem 2018 desenvolveu-se em maio, 
através da realização de uma Sessão Plenária, com a presença e intervenção do executivo. 
A atividade desenvolvida pelo setor da Juventude com as Escolas E B 2,3 e Secundária 
do concelho de Silves, contou com a participação de cerca de 30 jovens, cinco profes-
sores/coordenadores e um tutor que é o Presidente da Assembleia Municipal de Silves, 

II FESTIVAL DA JUVENTUDE  
DECORREU EM SETEMBRO

Programa OTL  
Juventude (+)  
decorreu no Verão

Assembleia Municipal Jovem realizou mais uma 
edição em 2018

II FESTIVAL
DE JUVENTUDE

Vítor Rodrigues. Esta iniciativa tem como objetivo “formar” 
jovens cidadãos aptos para avaliar, de forma crítica, conscien-
te e responsável, o meio social onde se inserem. O Executivo 
manifestou-se atento face a todas as temáticas abordadas e 
consequentes propostas apresentadas pelos jovens, compro-
metendo-se com a sua concretização, caso seja possível, ado-
tando ainda uma postura esclarecedora e pedagógica perante 
as dúvidas existentes, bem como consciencializadora relativa-
mente ao atual panorama político juvenil. A atividade culminou 
num almoço convívio na Quinta Pedagógica, considerando-se, 
uma vez mais, muito positivo o balanço da atividade.



De forma a contribuir para a qualificação 
dos nossos jovens e ajudar as suas famílias 
nas despesas, o Município entregou em 
2018, quinze bolsas de estudo, no valor 
de 800.00 euros cada. Encontram-se neste 
momento a decorrer os trâmites de atribui-
ção para as bolsas de 2019.

Assinalando o Dia Internacional da Paz, a 
Câmara Municipal de Silves apresentou no 
edifício dos Paços do Concelho, de 21 de 
setembro a 19 de outubro, a exposição “Ar-
tistas pela Paz”. Iniciativa coorganizada com 
o Conselho Português para a Paz e Coope-
ração (CPPC) e com a PAS – Peace and Art 
Society. Mais de duas dezenas de artistas 
associaram-se a esta mostra com traba-
lhos que, através da pintura, técnica mista 
e o desenho, tiveram como inspiração esta 
efeméride, proclamada pela ONU em 1981, 
que pretende sensibilizar as pessoas para a 
promoção de ações que tenham como re-
sultado o fim dos conflitos entre povos e a 
paz mundial.

Foi realizado no passado dia 6 de abril um 
Workshop de Fotografia, de que resultou 
uma exposição nos Paços do Concelho, 
que esteve patente ao público até ao final 
do mês de junho. A Câmara Municipal de 
Silves (CMS), através do Setor da Juventude 
e com a colaboração da Comissão de Pro-
teção de Crianças e Jovens em Risco de Silves 
(CPCJ), promoveram vários workshops du-
rante as férias da Páscoa de 2018 (dança, 
canto, pintura, Escrita/Dramaturgia, Expres-
são Dramática, Fotografia) e foi desta série 
de atividades que foi possível retirar ima-
gens para uma mostra de fotografia, que 
decorreu nos Paços do Concelho.

O  XV Congresso Internacional de Cidades Educadoras que decorreu, em 
novembro, no Centro de Congressos do Estoril, contou com a apresentação, 

da Presidente Rosa Palma conjuntamente com Vânia Beliz, de um exemplo de 
boas práticas levadas a efeito no concelho, subordinado à temática “Privacidade e 
Equidade: políticas públicas de reorganização de espaços promotores de bem-es-
tar”, com base no trabalho desenvolvido nas Piscinas Municipais e em alguns dos 
balneários das escolas. O congresso realizou-se pela primeira vez numa cidade 
portuguesa e foi palco de debate de quase duas centenas e meia de propostas 
de experiências ou boas práticas, essencialmente inovadoras, entre as quais se 
destacou a do Município de Silves.

Município atribuiu  
bolsas de estudo  
a alunos universitários 
do Concelho

Dia Internacional  
da Paz foi assinalado 
com exposição

Jovens Artistas do  
Concelho de Silves  
realizam Exposição  
Coletiva

AUTARQUIA PARTICIPOU NO XV  
CONGRESSO INTERNACIONAL  
DE CIDADES EDUCADORAS, COMO  
EXEMPLO DE BOAS PRÁTICAS 

Em parceria com a Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Silves (CPCJ) e o 
Zoomarine, foi celebrado o “Dia Mundial 
do Brincar”, levando as crianças do pré-es-
colar e primeiro ciclo, bem como um grupo 
de seniores que frequentam os Polos de 
Educação ao Longo da Vida gratuitamente 
ao Zoomarine.

Silves assinalou pela 
primeira vez o Dia  
Mundial do Brincar

EDUCAÇÃO & JUVENTUDE +

29BOLETIM MUNICIPAL



Em dezembro, a Seleção Nacional de 
Natação Artística estagiou em Silves, 
utilizando as Piscinas Municipais para 
aperfeiçoar a sua técnica. As nossas 
representantes nacionais desta mo-
dalidade estiveram no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, tendo sido 
recebidas pela Presidente da Câmara, 
Rosa Palma. A autarquia sentiu-se 
muito honrada com esta escolha, 
desejando os maiores sucessos para 
esta equipa de jovens atletas!

A  Escola Municipal de Natação, localizada no Complexo das Piscinas Municipais 
de Silves, recebeu no dia 13 de outubro, a Certificação de Qualidade da 

Federação Portuguesa de Natação. O galardão atribui o Nível 2 a esta escola, 
reconhecendo níveis de excelência no âmbito da liderança/coordenação, planea-
mento, recursos humanos, recursos materiais, parcerias, processo formativo, 
processos de gestão, processos de suporte, resultados (ensino-aprendizagem, 
clientes, sociedade e recursos humanos). Este nível é, aliás, atribuído de forma 
algo excecional, já que a autarquia passou a integrar o “Programa Portugal a 
Nadar” a 3 de setembro de 2017 e seria expectável que em 2018 atingisse o Nível 
1, mas a qualidade do trabalho desenvolvido pela Escola Municipal de Natação 
permitiu a atribuição do Nível 2.

Assinalou-se em Silves, no final de Setembro, 
numa parceria com a Fundação Portuguesa 
de Cardiologia, a World Heart Federation, 
Agrupamentos de Escolas de Silves e Silves 
Sul, e com o apoio da Farmácia – Associação 
de Socorros Mútuos João de Deus de Silves. 
Contámos com cerca de 250 participantes 
e um programa especial de atividades que 
encheram o coração de todos. Um coração 
ativo é certamente um coração saudável. 
Em Silves... Somos Desporto!

Seleção Nacional  
de Natação Artística 
estagiou em Silves

COMPLEXO DAS PISCINAS MUNICIPAIS 
DE SILVES FOI DISTINGUIDO COM  
CERTIFICAÇÃO  

O Complexo das Piscinas Municipais de 
Silves recebeu nos dias 20 e 21 de outubro, 
o 5.º Seminário AquaSilves, abordando os 
seguintes temas: “Coordenação de uma 
Escola de Natação” e “Modelo de Referência 
da Federação Portuguesa de Natação para 
o ensino do aperfeiçoamento técnico”. Esta 
5.ª edição contou com a colaboração e 
participação da Federação Portuguesa de 
Natação.

5.º Seminário Aqua-Silves 
realizou-se em outubro

Dia Mundial do Coração 
foi celebrado em Silves

Ao longo do ano de 2018, as diferentes 
localidades do concelho de Silves foram 
palco de atividades físicas ao ar livre, no-
meadamente: das Corridas 4 Estações- 
Inverno/Primavera/Verão/Outono; das 
corridas à 6.ª feira; da I Marcha do Vizinho, 
na Azilheira - Sob o mote “traz o teu vizinho 
e vem passear” ou ainda O 1.º Granfondo 
Município de Silves / ADECT que decorreu 
a 15 de setembro, com início em Tunes e 
passagem por Algoz, Alcantarilha, Pêra, 
Porches, Poço Barreto, Alcantarilha-Gare, 
SB Messines, Amorosa e terminou em Silves.

Do mesmo modo, também se realizaram a 
Marcha dos Namorados e o Silves Tour, 
tendo esta última permitido a angariação 
de 2500,00€ para a Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários de SB Messines 
(AHBVSBM). Como habitualmente, a ativi-
dade teve lugar no “Dia da Mãe” (6 de maio), 
sendo composta por percursos para marcha, 
corrida e bicicleta e, ainda, a 4.ª Mini Mamã. 
Todos os percursos tiveram início e fim jun-
to ao Complexo das Piscinas Municipais de 
Silves. A autarquia agradece a colaboração 
de todos e conta com a mesma alegria e 
adesão em 2019, para mais um Silves Tour!

Modalidades desportivas 
decorreram em todo o 
concelho em 2018
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A Animação Desportiva de Verão 
decorreu mais um ano na Praia dos 
Pescadores, em Armação de Pêra, 
recebendo Insufláveis e o Torneio 
de Voleibol de Praia, bem como as 
aulas de fitness que decorreram de 
julho a setembro.

O desporto para os mais velhos e mais 
novos continuou a movimentar e a ocupar 
os tempos livres de forma saudável às 
22 turmas de Desporto Sénior e aos cerca 
de 400 crianças dos seis aos 12 que fre-
quentaram as férias na Páscoa e Verão.

E  ste galardão foi atribuído pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto 
(APOGEDS) que, em 2018, classificou Silves como um “Município de Excelência” 

nesta área. A sua entrega, à Câmara Municipal de Silves, ocorreu durante a ceri-
mónia de comemorações do dia da Cidade, a 3 de setembro.

Esta distinção assentou em três pilares fundamentais: “a partilha de boas práticas”, 
o facto de o Município ser “uma referência, pela sua intervenção, nas áreas de 
atividade física e desporto e na gestão das instalações desportivas” e ainda pela 
“excelência da liderança”.

Trata-se de um sistema de reconhecimento público de boas práticas, através da 
atribuição do galardão, distinguindo anualmente as autarquias que desenvolvem 
uma política de apoio ao desporto de excelência.

Decorreu no Largo do Município a cerimónia 
de homenagem às equipas e atletas do con-
celho que se distinguiram ao longo da épo-
ca desportiva 2017/2018 nas modalidades 
de judo, natação, BTT, ciclismo, combate 
K1, andebol adaptado em cadeira de ro-
das, dardos, bilhar, columbofilia, futebol, 
karaté, ginástica, atletismo e capoeira. 
Foram cerca de duas centenas os homena-
geados que, em equipa ou individualmente, 
foram galardoados. Desta cerimónia fez, 
também, parte a entrega ao Município de 
Silves do galardão "Município Amigo do 
Desporto".

Animação  
Desportiva de Verão 
prosseguiu em 2018

Desporto Sénior e Férias 
Super Fixes ocuparam 
jovens e séniores do  
concelho

SILVES FOI CONSIDERADO  
“MUNICÍPIO AMIGO DO  
DESPORTO 2018”

Comemorações do Dia  
do Município contaram 
com homenagem a  
equipas e atletas

"MUNICÍPIO 
AMIGO DO 
DESPORTO  
2018"

DESPORTO +



Durante o decorrer de 2018 foram 
atribuídos espaços municipais a 

associações do concelho, com vista ao 
desenvolvimento das suas atividades, 
procurando mais e melhores condi-
ções para o desenvolvimento do traba-
lho destas instituições, bem como con-
tribuir para a melhoria contínua da sua 

O  projeto “Grupos de Teatro Sénior” é uma iniciativa desenvolvida pelo 
Município de Silves, através do seu sector de Ação Social e Cultura desde 

2014, tendo já sido apresentadas diversas peças pelos vários grupos existentes 
nas freguesias onde existem os Polos de Educação ao Longo da Vida.

Ao longo de 2018 subiram ao palco: Os Grupos de Teatro Sénior dos Polos de 
Educação ao Longo da Vida de: S. Marcos da Serra com a peça de teatro 
"Boutique Alcofa", Pêra – “Corte e Costura”, Tunes –“A Viagem de Finalistas” 
e Silves – “Retalhos de Vida”. Os membros destes grupos puderam viajar 
até Faro, nos dias 17 e 18 de novembro, para assistir à peça "A pior comédia 
do mundo", em exibição no Teatro das Figuras.

Virgínia Rodrigues (na categoria de entradas), Mariana Carvalheiro (na categoria prato 
de peixe), Clarinha Silva (na categoria prato de carne) e Perpétua Marques (na categoria 
sobremesa) foram os vencedores da 1ª Edição do Masterchef Sénior do Concelho de Silves. 
Um Xerém, um Bacalhau com Batatas a Murro, um Estufado de Javali e uma Torta de Laranja 
foram os pratos confecionados pelos “chefes” e distinguidos com os primeiros lugares, 
na prova final que reuniu os 19 finalistas em junho, na Quinta Pedagógica, em Silves.  
Obrigado a todos os participantes.

MUNICÍPIO ATRIBUIU  
DIVERSOS ESPAÇOS  
A COLETIVIDADES

TEATRO SÉNIOR DO CONCELHO  
ESTEVE EM PALCO

1ª Edição do Masterchef Sénior dinamizou  
Polos de Educação ao Longo da Vida

TEATRO  SÉNIOR
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TEATRO  SÉNIOR

Destinado a apoiar a integração e valorização dos bairros Caixa d’ Água e SAAL, mas 
também “reforçar o sentimento de pertença” e “fortalecer o sentimento de orgulho” 

dos seus moradores, incentivados a ”cuidar daquilo que é seu”, nasceu em Silves o 
projeto “O Bairro é Meu”.

Com o empenho da equipa de técnicos da Câmara de Silves, nomeadamente dos 
Setores de Educação, Desporto e Ação Social e de todos os parceiros envolvidos, foi 
possível iniciar um conjunto de mudanças, que já se desenvolvem no terreno, após 
a inauguração da sede a 30 de julho, que contou com a presença das várias entida-
des parceiras e também da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna,  
Isabel Oneto. 

O projeto, que envolve cerca de vinte entidades locais, prevê a implementação 
de um conjunto de iniciativas e medidas inovadoras, que contemplam entre outros: a 
remodelação do complexo desportivo, a criação de um parque infantil, a dinamização de 
eventos desportivos e a promoção de cursos que permitam a integração no mercado de 
trabalho, que visam ter um papel crucial na inclusão de toda a comunidade residente e 
potenciando a sua ligação à cidade, a maioria das quais já se encontram em curso.

PROJETO “O BAIRRO É MEU”  
FOI INAUGURADO EM SILVES

ASSOCIATIVISMO +

própria intervenção social, educativa e 
recreativa no seio da comunidade local.  
Nomeadamente, ao Agrupamento 
1293 do Corpo Nacional de Escutas 
(CNE) – Algoz foi cedida a antiga Esco-
la Primária EB 1 da Ribeira Alta, locali-
zada na União das Freguesias de Algoz 
e Tunes; à Associação de Comercian-
tes de Armação de Pêra o quiosque 
para a instalação da sede e à Associação 
de Caçadores e Pescadores de Mes-
sines, a Escola da Foz do Ribeiro.

AÇÃO SOCIAL +



Sob o mote “Partilha de Memórias”, Silves 
associou-se às Jornadas Europeias do 
Património dinamizando um programa es-
pecial que decorreu de 28 a 30 de setembro 
e que contemplou visitas, ateliês, jogos, 
workshops e palestras.
No Largo do Poço da Câmara, os seniores 
partilharam memórias lúdicas de infância 
nos “jogos com memória: da cabra-cega 
ao pião com os nossos avós”, relembrando 
alguns dos jogos da sua infância.

Um Monumento de Homenagem aos Antigos Combatentes, localizado junto à 
Fissul, foi inaugurado no passado mês de dezembro. Esta é uma forma de a 

autarquia mostrar todo o seu respeito para com os que colocaram as suas vidas 
ao serviço de Portugal, associando-se ao Núcleo de Lagoa/Portimão da Liga dos 
Combatentes. Este ato contou com a presença da Presidente da Câmara Municipal 
de Silves, Rosa Palma, do Presidente da Liga dos Combatentes e do Presidente 
do Núcleo de Lagoa/Portimão da Liga dos Combatentes, entre outras entidades.

Memórias foram  
partilhadas em mais  
uma edição das Jornadas 
Europeias do Património

“Memórias com Tempero: em volta de 
uma caldeirada”, com a preparação de 
uma caldeirada à moda de Armação de 
Pêra, pelos pescadores locais, permitiu 
que se contassem histórias de vida e de 
temperos. A ação decorreu na Praia dos 
Barcos – Armação de Pera.
“Memórias de Baco: a produção vitiviní-
cola na região de Silves da Antiguidade à 
Idade Média” foi consubstanciada na 
palestra ministrada por João Pedro Bernar-
des e Luís Oliveira, da Universidade do 
Algarve, que teve lugar no Castelo de Silves.
O programa das Jornadas Europeias do 
Património terminou com mais atividades 
“com memória”,  com visitas a edifícios e 
sítios arqueológicos, alguns dos quais 
habitualmente fechados e conversas sobre 
a sua história, como as ruínas arqueológi-

cas da Biblioteca Municipal de Silves, o Átrio 
do Edifício das Casas Grandes, a Quinta de 
Mata Mouros e a Capela das Artes. 
E finalmente, a ação terminou com uma 
palestra proferida por Gonçalo Melo da 
Silva (IEM, Universidade Nova de Lisboa), 
intitulada “Uma Memória desconhecida. 
A Sé e o Cabido de Silves nos primeiros 
tempos”. 
 “Partilhas de Memórias” foi o tema central, 
tendo sido encarado pela autarquia “como 
fator de cidadania, de dignidade e de 
democracia”.

MONUMENTO DE HOMENAGEM 
A ANTIGOS COMBATENTES FOI  
INAUGURADO
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Uma exposição que esteve patente ao público na Biblioteca Municipal de 
Silves entre 19 e 27 de janeiro e que deu a conhecer o silvense falecido 

em 2006 foi o início de um programa de comemorações que assinalaram o 
centenário do nascimento deste «operário corticeiro e um cidadão silvense que 
serviu a Democracia e a República Portuguesa», nas palavras do Presidente da 
Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 

A 17 de junho, no Largo das Pimenteiras (junto à Catedral da cidade), foi também 
inaugurado um busto do lutador antifascista, dirigente de várias coletividades 
(Sociedade Filarmónica Silvense, do Silves Futebol Clube e da Cooperativa “A 
Compensadora”) e de sindicatos, membro do Partido Comunista Português, que 
se notabilizou pela persistência, inteligência e capacidade de se relacionar com 
todos, tendo exercido funções como deputado e Vice-Presidente da Assembleia 
da República e distinguido com a Comenda da Ordem da Liberdade. 

Maria João Duarte, historiadora e biógrafa de José Vitoriano, apresentou, a 05 
de outubro, o livro “José Vitoriano, um Operário Construído”, com reedição 
aumentada e revista, obra que fala da personalidade, da vida e da obra do ope-
rário corticeiro silvense. Deste modo, a autarquia perpétuou a memória desta 
importante personalidade na história da cidade e do país e de um homem que 
dedicou a sua vida à luta pela liberdade e pelos direitos fundamentais do povo 
português.

CENTENÁRIO DE JOSÉ VITORIANO  
FOI ASSINALADO COM DIVERSAS  
INICIATIVAS

CENTENÁRIO
JOSÉ VITORIANO

PATRIMÓNIO +

35BOLETIM MUNICIPAL



ACâmara Municipal de Silves promoveu 
em novembro mais um Festival de 

Teatro. Este IV Acto, contou com a partici-
pação de seis grupos de teatro e foi cabeça 
de cartaz o ator e encenador João Lagarto. 
A iniciativa integrou diversas ações, nas 
quais se incluíram teatro de revista, teatro 
de rua, teatro infantil/juvenil e workshops. 
Os grupos de teatro sénior dos Polos 
de Educação ao Longo da Vida de Pêra, Tu-
nes e Silves; Kopinxas, Penedo Grande e 
TAL – Teatro Análise de Loulé / Casa da Cul-
tura foram os grupos participantes neste IV 
Acto, que decorreu em vários espaços da 
cidade de Silves, como o Teatro Mascare-
nhas Gregório (TMG), Biblioteca, centro his-
tórico, mercado, ruas do comércio e escolas. 

João Lagarto foi, ainda, convidado pela 
Biblioteca Municipal de Silves para a rú-
brica “À conversa com…” onde, num am-
biente informal, numa conversa orientada 
pela jornalista convidada, Paula Bravo (do 
Jornal Terra Ruiva), deu a conhecer mais 
pormenorizadamente o seu percurso e 
alguns episódios da sua vida. Apresentou, 
também, no dia 10 de novembro, um 
Workshop de Encenação para teatro sé-

TEATRO MASCARENHAS GREGÓRIO 

nior e, numa adaptação do romance de 
Bohumil Hrabal,  interpretou a peça “Lições 
de dança para pessoas duma certa idade”. 
Neusa Dias dinamizou nos dias 08 e 09 o 
Workshop “Chá das 5 – Grupo de Leitura 
Teatral”.

O Festival de Teatro IV Acto pretendeu po-
tenciar a experiência quer do público, quer 
dos diferentes tipos de agentes artísticos 
envolvidos (atores, encenadores e drama-
turgos), aproximando os mesmos de outros 
contextos socioculturais e experiências 
estéticas, alargando os seus horizontes e 
aumentando o seu espírito crítico.

O XVIII Festival de Música Al-Muthamid 
voltou em fevereiro a encantar no palco 
do TMG, com mais uma atuação na área 
da dança e da música pelo grupo: Abu 
Tammam Ensemble. 

No dia 24 de abril, Janita Salomé apresen-
tou "Poetas, cravos e rosas", num concerto 
integrado nas comemorações do 44º ani-
versário do 25 DE ABRIL. No espetáculo, 
onde o autor e compositor homenageou os 
poetas que “emprestaram” as palavras às 
suas criações musicais e explorou o tema 

da rosa, fez-se igualmente uma passagem 
pelo cante alentejano, num contributo à 
divulgação de modos e conteúdos regionais 
que serviram de base à identidade e memória 
coletiva portuguesas.

Em maio o TMG recebeu o concerto “Recor-
dações de Viagens”, pela Orquestra Clássica 
do Sul. A iniciativa esteve integrada no 33.º 
Festival Internacional de Música do Algarve.

 “Os brincos à Ronaldo e outras histórias” 
foi a peça de teatro que subiu ao palco em 
setembro, com duas sessões: uma aberta 
aos alunos da Escola Secundária de Silves 
e outra destinada ao público em geral. A 
iniciativa integrou as ações previstas no 
Plano Municipal para a Cidadania, Igual-
dade de Género e Não Discriminação, 
que a Câmara Municipal de Silves está a 
desenvolver. A rúbrica “Cá se Faz“ regressou 
em novembro, desta feita com um espetá-
culo que juntou Mónica Pereira e Helena 
Madeira, intitulado “FACES“ do Projecto Ar-
bol. Com esta iniciativa a autarquia procura 
homenagear talentos algarvios com carrei-
ra nacional e internacional, mas que por cá 
são menos conhecidos.

TEATRO MASCARENHAS GREGÓRIO FOI PALCO  
DE DIVERSAS INICIATIVAS

TEATRO, MÚSICA, WORKSHOPS E CONVERSAS
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Numa iniciativa promovida pela Câmara 
Municipal de Silves, que resulta de uma 
parceria com a Orquestra Clássica do Sul 
estabelecida, desde 2014, foram realizados 
concertos em diferentes Igrejas do Concelho, 
nomeadamente São Marcos da Serra, SB 
Messines, Algoz e Silves.
Do programa destes concertos de música 
de câmara constaram obras de W. A. Mozart, 
V. Fine e A. Beach.

Durante os meses de Verão, Armação de 
Pêra voltou a contar com animação cultural 
variada, para residentes e veraneantes 
desta localidade, organizada pela Câmara 
Municipal de Silves e contando com o apoio 
da Junta local.

A Câmara Municipal de Silves, através do setor da Cultura e o Cineclube de 
Faro, promoveu um Ciclo de “Cinema ao Ar Livre” nas freguesias do concelho. 

Esta atividade decorreu de julho e agosto, ao sábado, pelas 21h30, em: SB 
Messines, Tunes, Algoz e Alcantarilha.

Orquestra Clássica do 
Sul passou pelas Igrejas 
de S. Marcos da Serra,  
SB Messines, Algoz e 
Silves

Animação cultural  
de Verão voltou  
a Armação de Pêra

CINEMA AO AR LIVRE PERCORREU  
FREGUESIAS DO CONCELHO 

CULTURA +
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Entre junho e agosto de 2018, todas as quintas feiras ao final da tarde (pelo 
quinto ano consecutivo), o castelo de Silves voltou a ser palco do ciclo de eventos 

de promoção turístico-cultural da cidade e do concelho, Sunset Secrets - Quintas 
do Castelo, que apresentou lotação esgotada nas sucessivas sessões. 

Para além dos apontamentos musicais, houve ainda momentos de dança oriental e 
de fusão. A gastronomia e os produtos da terra marcaram presença nestes fins 
de tarde com demonstrações gastronómicas e provas dos “Vinhos de Silves”. 
A Laranja de “Silves Capital da Laranja” também foi um produto apresentado nestes 
momentos gastronómicos.

SUNSET SECRETS - QUINTAS DO  
CASTELO TIVERAM MAIS UMA EDIÇÃO

A rubrica Lado B (criada em 2014) e que 
trouxe ao longo dos últimos quatro anos 
os mais reconhecidos músicos nacionais a 
Silves, SB Messines e Pêra, prossegue em 
2019, num formato  que procura apresentar 
ao público uma versão mais descontraída 
e intimista dos artistas. Ao concerto, por 
norma, está associada uma breve conversa 
como forma de aproximar o público do artista.

Em 2018 passaram pelo Lado B artistas 
como: Pedro Mestre, Dead Combo, Mazgani, 
José Cid, Herman José, e Samuel Úria.

Para a primeira sessão do ciclo de 2019, 
convidamos Mafalda Veiga, que nos veio 
apresentar o espectáculo "Crónicas da In-
timidade de uma Guitarra Azul", com as 
canções que ao longo de mais de 30 anos 
fizeram a história da sua carreira. Seguir-
-se-ão nomes como: Tatanka (22 de março) 
e Sean Riley (24 de maio).

Lado B soma e segue



C onsiderado um dos eventos de maior sucesso que integra a programação 
cultural 365 Algarve, a terceira edição do Jazz nas Adegas encontra-se a 

completar mais um ciclo que marca a oferta cultural de qualidade na época 
baixa de procura turística pelo Algarve, entre outubro de 2018 e maio de 2019.

Após duas edições de adegas lotadas, a grande novidade para o ciclo 2018/2019 
do Jazz nas Adegas foi o aumento da sua oferta, que triplica, para um total de 24 
sessões. Mas as novidades não se ficaram por aqui: além da adesão de novos 
produtores dos Vinhos de Silves, o jazz e o vinho ligam-se a novos valores 
identitários de Silves: a cortiça, a poesia e o património monumental.

Com produção artística do Ginásio Clube de Faro, a iniciativa voltou assim 
a dinamizar culturalmente os locais onde se produzem os Vinhos de Silves, 
numa simbiose entre o vinho, o seu produtor e a música, proporcionando uma 
experiência única ao público, em locais pouco usuais para a apresentação de 
um concerto de Jazz.

Os concertos são, como habitualmente, acompanhados de provas dos vinhos 
produzidos pelas adegas anfitriãs, e contemplam, ainda, a degustação de tapas 
de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia 
e a oferta de uma garrafa de vinho.

Poderá continuar a desfrutar deste evento até maio de 2019. Esperamos por si!

JAZZ NAS ADEGAS É REFERÊNCIA  
NO PANORAMA CULTURAL  
DO ALGARVE

JAZZ NAS ADEGAS

CULTURA +
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A Rota da Laranja vem reforçar a estratégia, 
na área do turismo, do Município de Silves 
perceptível através duma visão abrangente 
do território, da Serra ao Mar. A criação da 
marca Capital da Laranja marcou o início 
desta visão, focada na definição de produtos 
turísticos alinhados com os emergentes va-
lores da atividade turística, concretamente 
na exploração sustentável dos recursos, 
na valorização e promoção dos produ-
tos locais e no enriquecimento da região 
através da definição de um produto turís-
tico distinto. A implementação da Rota da 
Laranja irá permitir ainda apresentar uma 
iniciativa concreta para a coesão territorial, 
atenuando as assimetrias que o território 
apresenta, preservar o património imaterial 
da atividade, salvaguardando para as ge-
rações futuras as tradições, os costumes e 
os saberes populares das gentes de Silves 
e ainda atenuar os efeitos da sazonalidade, 
mantendo a oferta turística todo o ano.  
A Rota da Laranja proporciona ao turista e 
ao munícipe a interação com vários atores 
(alojamento, atrações, restauração, artesa-
nato e outros serviços complementares), 
permite vivenciar costumes e tradições e 
conhecer o caminho da laranja desde a 
produção à sua transformação, sendo pos-
sível a cada um escolher o percurso que vá 
mais de encontro ao seu interesse, meio de 
transporte e tempo disponível para a visita. 

As bases do projeto de criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse 
Comunitário na Baía de Armação de Pêra foram apresentadas numa reunião 

de trabalho alargada a entidades locais e regionais e promovida pela Câmara 
Municipal de Silves, a Fundação Oceano Azul, a Universidade do Algarve através 
do Centro de Ciências do Mar (CCMAR), a Associação de Pescadores de Armação 
de Pêra e a Junta de Freguesia de Armação de Pêra. Este projeto tem como objetivo 
final permitir a entrega ao Governo no próximo ano de uma proposta de criação 
da Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário da Baía de Armação de Pêra 
e assenta no reconhecimento do recife da Baía de Armação de Pêra como uma 
das áreas com maior biodiversidade e produtividade da Costa Algarvia. É igual-
mente objetivo promover um uso sustentável deste ecossistema, apoiar a pesca 
local e o turismo de natureza sustentáveis, a par com a preservação e a proteção 
dos valores naturais, biodiversidade e serviços. Nesta reunião de trabalho estive-
ram 28 atores regionais, nomeadamente, autarquias, associações representati-
vas da atividade piscatória e das atividades marítimo-turísticas, representantes 
da administração central, universidades, laboratórios do estado, organizações 
não-governamentais, empresas, etc., Os promotores não têm dúvidas de que o 
envolvimento de todas as partes que se mostrem interessadas na criação de uma 
Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC) da Baía de Armação de 
Pêra é fundamental para que se encontre o melhor caminho para a preservação 
deste ecossistema marinho e dos seus valores naturais, condição que permitirá, 
igualmente, o desenvolvimento económico sustentável da região e do país.

Os Municípios de Loulé e Silves desenvolvem o projeto de criação de geo-
parque nos seus territórios, tendo apresentado intenção de candidatura 
à UNESCO. O projeto avançou como aspirante a Geoparque Mundial da 
UNESCO. Foi constituída uma equipa técnica e científica que prepara a 
candidatura e as linhas estratégicas. Na origem do projeto encontram-se 
os achados de diversos fósseis de um anfíbio que viveu há 227 milhões 
de anos no nosso território. O projeto apresenta-se como fator de desen-
volvimento local e regional, com condições para alavancar o progresso 
das zonas mais interiores dos dois concelhos, fora do binómio sol-praia.

Rota da Laranja  
reforça estratégia  
de turismo

PROJETO DE CRIAÇÃO DA 1.ª ÁREA 
MARINHA PROTEGIDA DE INTERESSE  
COMUNITÁRIO  

Criação de Geoparque nos concelhos  
de Loulé e Silves
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A marca “Silves, Capital da Laranja” foi 
promovida de forma original através de 
um balão de ar quente, que participou no 
“night glow” do II Festival Internacional de 
Balonismo de Coruche, realizado entre 
outubro e novembro, na referida localidade.
O balão continuará a promover Silves e a 
nossa laranja pelo país fora, estando pre-
vista a sua chegada a Silves, durante a III 
Mostra Silves Capital da Laranja, que se 
realizará entre os dias 15 e 17 de fevereiro 
de 2019, na FISSUL.

Silves, participou na série "Portugal in 150 
Seconds", criada e produzida pela LUA Filmes 
e dedicada à promoção turística e cultural 
de cidades, vilas, museus e monumentos 
de Portugal, assim como do seu tecido em-
presarial. O vídeo passa em diversas plata-
formas, tais como a Rede Expressos, a TAP 
Portugal, a Benfica TV, a Sporting TV e a 
RTP. VEJA O NOSSO CONCELHO!

Durante o decorrer de 2018, o Município de Silves esteve presente em vá-
rios certames, eventos e atividades, promovendo o nosso concelho, no seu 

rico património cultural e natural, nomeadamente na BTL – a mais importante 
feira de Turismo em Portugal, na FIT da Guarda - Feira Ibérica de Turismo; 
no 24.º Festival de Queijo, Pão e Vinho – Palmela. Esteve ainda presente na 
conferência Ecotur 2018, realizada em novembro, na ilha do Faial - Açores, 
com a apresentação do tema "Boas práticas no território Odyssea - Silves" e em 
dezembro no Ecoturazul – Odyssea, em Lanzarote – Espanha.

Balão “Silves, Capital  
da Laranja” já voa “Silves in 150 seconds” 

foi colocado online

SILVES DIVULGOU-SE EM FEIRAS  
E EVENTOS POR TODO O PAÍS

SILVES, PRESENTE  
EM VáRIOS CERTAMES

SILVES PROMOVE +
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II MOSTRA SILVES
CAPITAL DA LARANJA

A2.ª Mostra Silves Capital da Laranja 
decorreu, em 2018, nos dias 16, 17 

e 18 de fevereiro, tendo contado com as 
atuações de Raquel Tavares, Amor Electro e 
Moçoilas. O certame contou com várias de-
zenas de expositores ligados à citricultura, 
vinhos, agricultura, produtos regionais, do-
çaria, artesanato e gastronomia, bem com 
algumas associações e entidades locais e 
regionais. Destaque em mais uma edição 
desta mostra que promove a marca Silves 

Capital da Laranja foi para a realização de 
mais um ciclo de conferências, nas quais 
especialistas nacionais e internacionais 
debateram temas centrais para a produ-

ção e produtores de citrinos. Os cocktails 
também regressaram, com a realização do 
“Festival de Barmen Silves Capital da La-
ranja”. Destaque, ainda, para a conhecida 
e habitual marcha dos Namorados, ativi-
dade desportiva que integra o calendário 
de marcha-corrida do Algarve e que fez 
parte do programa do evento. Novidades, 
neste ano, foram: a apresentação de uma 
“Rota da Laranja”, que a autarquia silven-
se pretende que possa ser um importante 
e estrutural produto turístico, resistente 
à típica sazonalidade da procura turística 
que a região conhece, dando a conhecer 
e contribuindo para a dinamização de um 

produto identitário e de excelência do con-
celho; e a realização de uma mega torta de 
laranja, com dez metros e que foi criada pela 
Quinta dos Avós. Destacar a citricultura que 
se faz no concelho de Silves, os seus produ-
tores e os assuntos que interessam para a 
melhoria deste sector é o grande objetivo 
da mostra “Silves Capital da Laranja”, que 
teve a sua primeira edição em fevereiro de 
2017. O evento contou com a parceria da 
DRAPAlg, UALG, RTA, Agrupamento de 
Escolas de Silves e Agrupamento de Esco-
las Silves-Sul. São media partners do even-
to: Jornal Barlavento, Terra Ruiva e Rua FM.

TROUXE AMOR ELECTRO, RAQUEL TAVARES E MOÇOILAS  
A SILVES

II MOSTRA SILVES CAPITAL DA LARANJA
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A  Feira do Folar de S. Marcos da Serra decorreu entre os dias 30 de março e 01 
de abril e o Festival da Caldeirada e do Mar de 8 a 10 de junho, tendo ambos 

os eventos o objetivo de promover a gastronomia local e os produtos do concelho, 
como os Vinhos de Silves.

S. Marcos da Serra, pelas suas caraterísticas particulares é uma freguesia do concelho 
de Silves, conhecida pelo fabrico do pão e do “Folar”, o doce mais tradicional da 
Páscoa, doce e perfumado por canela e erva-doce, decorado com ovos inteiros e 
feito a partir de uma massa levedada com fermento de padeiro. Produtores tradi-
cionais de folar e de outras iguarias serranas reuniram-se, como habitualmente, 
neste certame, veiculando o saber fazer das gentes locais, as suas tradições, gas-
tronomia e artesanato e envolvendo agentes, representantes da comunidade local e 
Junta de Freguesia de S. Marcos da Serra.

Em Armação de Pêra 15 restaurantes locais apresentaram diversas sugestões 
ligadas à caldeirada e aos sabores do mar, ao longo dos vários dias do festival.

À vertente gastronómica juntou-se, também, a animação com Junior Satisfaction, 
Catapum Produções, Grupo Amigos da Pedreira, STAM e o Duo Luís Barradinhas e 
António Rola, que atuaram quer nos restaurantes, quer nas ruas da vila.

Previamente realizou-se uma sessão de apresentação pública do Festival no 
mercado municipal de Armação de Pêra, com a presença dos "chefs" dos restau-
rantes participantes para a realização de uma mostra dos pratos, acompanhados 
pelos produtores dos Vinhos de Silves.

O Festival da Caldeirada e do Mar conta com o apoio do Turismo do Algarve, Junta 
de Freguesia de Armação de Pêra, da Rota dos Vinhos do Algarve e do Agrupa-
mento de Escolas Silves Sul.

FEIRA DO FOLAR DE S. MARCOS  
DA SERRA E FESTIVAL DA  
CALDEIRADA E DO MAR DE  
ARMAÇÃO DE PÊRA PROMOVERAM 
A GASTRONOMIA LOCAL

SILVES PROMOVE +



Com o apoio da Câmara Municipal de Silves, a Rota do Petisco comprovou o 
seu crescente sucesso junto de nacionais e estrangeiros. Em Silves, foram 

cerca de duas dezenas os restaurantes participantes, localizados na cidade de 
Silves e na vila de Armação de Pêra, que deram a conhecer aos petiscadores 
alguns dos pratos e doces mais emblemáticos do concelho.

ROTA DO PETISCO 2018  
FOI UM SUCESSO
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Adécima quinta edição da FEIRA MEDIEVAL DE SILVES realizou-se entre os 
dias 10 e 19 de agosto de 2018, no centro histórico desta cidade algarvia. 

Foram 10 dias de recriação histórica do período medieval da antiga capital do 
Reino do Algarve, numa edição em que “SILVES, 1189. A CONQUISTA” foi tema 
central. Os visitantes envolveram-se no ambiente político e bélico que levaria 
à tomada da cidade pelos cristãos, liderados pelo Rei D. Sancho I, que contou 
com o apoio dos cruzados que se dirigiam à Terra Santa para a III Cruzada. 
Este relevante episódio da nossa história assume particular interesse por-
quanto o cerco da cidade, que antecedeu a conquista e que teve a duração de 
45 dias, foi integralmente relatado sob a forma de diário, por um dos cruzados 
que no mesmo tomou parte.

Entre as 18h00 e a 01h00 os visitantes tiveram a oportunidade de viver aventu-
ras únicas: dois torneios a cavalo por dia, animação exclusiva no Castelo, man-
jares medievais, experiências memoráveis que os fizeram regressar a outras 
épocas e perceber o que a cidade terá sido outrora.

Esta edição contou com a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, que contatou com expositores e provou o banquete real que habitual-
mente é servido neste evento, incentivando a participação de todos.

FEIRA
MEDIEVAL
DE SILVES“SILVES, 1189. A CONQUISTA” FOI 

TEMA CENTRAL DA EDIÇÃO DE 2018

FEIRA MEDIEVAL DE SILVES

SILVES PROMOVE +
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SILVES,  
ALEGRIA 
DO NATAL

E  ntre os dias 06 de dezembro e 06 de janeiro, a Praça Al-Muthamid, voltou a 
vestir-se com as cores, brilho e misticismo da quadra natalícia com mais uma 

edição do evento Silves, Alegria do Natal. Uma pista de gelo e mega árvore de 
Natal, a casa do Pai Natal, um boneco de neve, um trenó e renas em tamanho 
real e espetáculos natalícios foram alguns dos atrativos.

Houve diversos momentos de animação numa tenda iglô, especialmente mon-
tada no local para o efeito, e que acolheu animação especial (espetáculos 
musicais, teatro, contos). Todos os alunos dos Jardins-de-infância e das 
escolas do 1º Ciclo assistiram, entre 10 e 14 de dezembro, ao espetáculo de 
Natal Oli & Mary e Peça de Teatro “O Sotão”.

A tarde do dia 8 de dezembro foi preenchida com a Gala Musical Jovens Artistas 
do Concelho e a apresentação do CD lançado.

Os mais pequenos acompanharam a chegada do Pai Natal no dia 23 de 
dezembro e a chegada dos Reis Magos no dia 5 de janeiro. 

Silves viveu, assim, um ambiente que juntou diversas gerações na Praça Al-Mu-
thamid, local que nestes dias se transformou num lugar mágico e de convívio 
familiar com decoração, luzes e outros elementos da quadra, tendo tudo isto 
sido um atrativo para que os visitantes pudessem comprar no comércio local.

Para além disso, a cidade e o concelho iluminaram-se, trazendo todos os 
munícipes para o espírito festivo da quadra e atraindo visitantes.

SILVES, ALEGRIA DO NATAL VOLTOU 
A ANIMAR O COMÉRCIO LOCAL
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D  uzentos e trinta e seis animais de companhia (sendo 41 cães e 195 gatos, entre machos e fêmeas das duas espécies) foram esterilizados 
pelo Município de Silves até dia 20 de dezembro de 2018.

Estas esterilizações foram efetuadas de acordo com a Lei n.º 27/2016 de 23 de agosto conjugada com a Portaria n.º 146/2017 de 26 de 
abril, que determina que «os animais acolhidos pelos centros de recolha oficial que não sejam reclamados pelos seus detentores no 
prazo de 15 dias, a contar da data da sua recolha, presumem-se abandonados e são obrigatoriamente esterilizados e encaminhados 
para adoção», salvo quando existem motivos de saúde ou idade inferior a seis meses.

Estas esterilizações foram realizadas em animais recolhidos pelo Centro de Recolha Oficial de Silves (CRO), que posteriormente 
foram adotados, bem como animais de famílias carenciadas e/ou de terceira idade.

Os animais castrados ao abrigo do programa CED (captura, esterilização e devolução), foram marcados com um pequeno corte na orelha 
esquerda (para poderem ser reconhecidos), receberam a vacinação antirrábica (válida por três anos) e foram desparasitados interna e 
externamente, sendo entregues aos seus cuidadores.

Todas estas esterilizações, enquanto intervenções cirúrgicas, tiveram os seus custos suportados na totalidade pela autarquia, não 
resultando quaisquer custo para o adotante.

O Município de Silves candidatou-se, ao abrigo do Despacho n.º 3283/2018, de 3 de abril, ao apoio fornecido pelo Estado Português à 
esterilização de cães e gatos de companhia, tendo recebido o reembolso das verbas gastas nas situações elegíveis. Durante todo o ano 
foi desenvolvida pelo Município uma campanha de sensibilização para a esterilização dos animais de companhia, divulgando as vanta-
gens em termos de saúde animal e de longevidade proporcionada aos animais sujeitos a este procedimento cirúrgico.

Estas ações decorreram durante as várias visitas efetuadas pelas comunidades escolares à Quinta Pedagógica de Silves, onde foi criado 
"Um dia com o Veterinário Municipal", bem como durante toda a Campanha Oficial de Vacinação Antirrábica, que percorreu todas as 
freguesias e muitos lugares do concelho. Foram elaborados vários folhetos, distribuídos pelas Juntas de freguesia, edifício sede do 
Município e por todos os que visitam o CRO de Silves.

MUNICÍPIO DE SILVES ESTERILIZOU 236 ANIMAIS EM 2018

| Presidente 
quartas-feiras à tarde 
+info: 282 440 800 (exts.1012/1013) 
gabinete.presidente@cm-silves.pt

EXECUTIVO

| Vice-Presidente Mário Godinho 
quintas-feiras de manhã 
+info: 282 440 800 (exts.1211) 
tiago.raposo@cm-silves.pt

| Vereadora Luísa Conduto Luís 
quintas-feiras de manhã 
+info: 282 440 800 (exts.1221) 
pedro.santos@cm-silves.pt

| Vereador Maxime Sousa Bispo 
terças-feiras de manhã 
+info: 282 440 800 (exts.1011) 
cristina.norte@cm-silves.pt

ATENDIMENTO 
AOS MUNÍCIPES
(SUJEITO A MARCAÇÃO PRÉVIA)
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