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EDITORIAL
A infomação constante na atual edição do Boletim  

Municipal no que concerne à ação do Município de 
Silves durante 2019, que corresponde ao segundo ano do 
mandato autárquico (2018-2021) sob maioria CDU, reflete 
o elevado e qualificado dinamismo da gestão municipal 
que gradualmente se intensifica, num quadro de melhoria 
contínua da organização interna, de alavancagem dos re-
cursos - com aproveitamento das oportunidades de finan-
ciamento externo e das virtualidades do planeamento plu-
rianual -, e de finanças públicas sustentáveis e saudáveis, 
que no seu todo visam a prossecução de níveis superiores 
de realização de atividades, a maximização do investimento 
e a elevação da qualidade da prestação do serviço público.  
 
A estruturação do documento, designadamente, na área 
dos projetos e das obra públicas (obra concluída, obra 
em curso, obra em fase de concurso público, projetos 
elaborados ou em fase de elaboração) mas também nos 
restantes domínios da intervenção municipal, demonstra 
de per si a sua natureza informativa, séria e objetiva.  
 
É visível a intervenção municipal na transformação do con-
celho nos campos da remodelação, extensão, moderni-
zação e consolidação das redes de águas e saneamento,  re-
abilitação da rede viária, requalificação urbanística, criação 
de equipamentos, nos esforços despendidos na melhoria 
da limpeza e higiene públicas e no combate ao incivismo ou 
na salvaguarda e valorização do património. No campo im-
aterial apostamos forte em eventos como a Feira Medieval de 

Silves, a Mostra “Silves, capital da Laranja”, o Lado B, Sunset 
Secrets, o Jazz nas Adegas, bem como na participação nos 
projetos da Rota da Laranja, da Área Marinha Protegida de 
Interesse Comunitário na Baía de Armação de Pêra ou do 
Geoparque que qualificam sobremaneira a atividade mu-
nicipal, incutindo dimensão diferente à competitividade e à 
capacidade atrativa do território concelhio.
 
A relação estreita e leal com todas as Juntas e Uniões de 
Freguesia e a política de apoio generoso às Corporações 
de Bombeiros, associações e colectividades mantêm-se 
como uma das linhas de orientação estratégica em vigor, 
valorizando os princípios da descentralização, da com-
plementaridade e da subsidiariedade entre instituições 
que resultam no uso mais eficiente dos recursos. 
 
A intervenção autárquica tem-se pautado no respeito pelas 
35 linhas de orientação estratégicas definidas e inscritas em 
documento próprio, sendo que as medidas de política mu-
nicipal são alicerçadas numa abordagem setorial, planeada 
e sistémica, e na tomada de decisão com base em priori-
dades, dado que os recursos são invariavelmente escassos 
para fazer face às necessidades crescentes, tornando-se 
impossível resolver no imediato ou no curto prazo o vasto 
leque de problemas das populações e do território. Com 
empenhamento coletivo e dotados de espírito de coesão e 
de missão na defesa da coisa pública, prosseguiremos com 
a construção de um concelho cada vez melhor para quem 
nele queira viver e trabalhar.

ROSA PALMA
PRESIDENTE DA CÂMARA  
MUNICIPAL DE SILVES
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Autarquia +

• O município transferiu em 2019 cerca de 1 milhão e 500 mil 
euros para os corpos de bombeiros, escolas, associações, 
coletividades e outras entidades.

• O município transfere anualmente para as Juntas e 
Uniões de Freguesias do concelho 1 milhão e 72 mil euros, 
duplicando a verba que era transferida anteriormente 
(2014-2017) no montante de 558 mil euros/ano, no âmbito 
da delegação de competências nas áreas dos caminhos 
municipais, limpeza urbana, mercados retalhistas, 
cemitérios e jardins e espaços verdes.

• O município apresenta desde 2014 taxas de execução da 
receita (orçamentada) acima dos 85%.

• O município liquida em 2020 a última tranche da dívida 
do Processo Viga d´Ouro (2005-2013) cujos pagamentos 
decorrem desde 2014.

• O município foi a primeiro no Algarve a candidatar ao 
CRESC Algarve 2020 um projeto na área da eficiência 
energética nas infraestruturas públicas (Complexo de 
Piscinas Municipais), constituído por 4 medidas: instalação 
de painéis solares, instalação de painéis fotovoltaicos, 
substituição da iluminação existente por LED e substituição 
do sistema de bombagem por bombas de alta eficiência.

• O município foi um dos quatro primeiros municípios 
nacionais que apresentaram candidatura ao Programa 1.º 
direito (aquisição de habitação), sendo que foi o único a sul 
do Tejo.

• O município foi o primeiro do Algarve a apresentar 
candidatura nacional ao Programa Operacional da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (PO 
SEUR) com a operação de “Controlo e Redução de Perdas no 

Sistema de Abastecimento de Água” (1,4 milhões de euros) no 
âmbito do respetivo Aviso de Concurso.

• A Escola Municipal de Natação, localizada no Complexo 
de Piscinas Municipais de Silves, recebeu a Certificação de 
Qualidade da Federação Portuguesa de Natação - Nível III, 
o mais alto e mais importante atribuído por esta instituição 
(em 2018 tinha recebido o Nível II).

Sabia que...

Os Municípios de Silves, Loulé e Albufeira estão a 
trabalhar em conjunto, para que o “Geoparque 

Algarvensis” seja uma realidade e são, já, aspirantes a esta 
classificação atribuída pela Organização das Nações Unidas 
para a Ciência, Educação e Cultura (UNESCO). 
O que se pretende é a criação de um geoparque, ou 
seja, um conjunto de geossítios ou geomonumentos que 
testemunham a evolução do planeta Terra, centrado no 
património geológico e paleontológico, que ocupará cerca 
de um terço do território algarvio, dando a conhecer o que 
está escondido nas rochas, mas também criando laços 
entre o património, a população local e os visitantes.

MUNICÍPIOS DE SILVES, LOULÉ E  
ALBUFEIRA SÃO ASPIRANTES À CRIAÇÃO 
DO “GEOPARQUE ALGARVENSIS” 



5BOLETIM MUNICIPAL

A autarquia tem mantido a aplicação da taxa mínima em 
sede de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para 

prédios urbanos e a adoção do IMI familiar com redução 
para agregados com 1, 2 e 3 descendentes. Na freguesia de 
S. Marcos da Serra encontra-se em vigor uma minoração 
de 30% para os prédios urbanos, com o propósito de 
combater o abandono e a desertificação do interior. O 
regulamento de taxas e licenças revisto em baixa, incluindo 
as urbanísticas e contemplando reduções e isenções de 
pagamento, para além de incentivos a determinados 
projetos, segmentos e setores, visam atrair e promover 
o investimento e o desenvolvimento socioeconómico do 
concelho de Silves. 

N a política social, a autarquia aplica o Regulamento 
Municipal de Apoio Social a Pessoas e Famílias 

Carenciadas ou em Situação de Vulnerabilidade, aliviando 
o esforço das famílias nas despesas com habitação, 
saúde, educação, transportes e com cidadãos portadores 
de deficiência. No domínio da habitação é de destacar a 
candidatura nacional pioneira da autarquia ao programa 
1.º direito, num plano projetado para 3 anos e sustentado 
em diagnóstico e estratégia local de habitação, que 
conta com o financiamento do Instituto de Habitação e 
Reabilitação Urbana (IHRU). O plano contempla a aquisição 
de 15 frações, destinadas a famílias altamente carenciadas. 
Até ao momento já foram adquiridas 4 frações.

Política fiscal, de preços  
e licenças amiga do cidadão,  
do território  

Política social ativa

N o âmbito das assembleias participativas realizadas 
nas diversas freguesias do concelho, o Município, 

após devida ponderação e análise, tomou a decisão de 
proceder à integração de alguns desses contributos no 
Orçamento Municipal para o ano de 2020: Requalificação 
da Urbanização das Torres do Alto da Torre, reabilitação do 
parque infantil e ligação à Praia Grande (percurso entre a 
Praia Grande e o Barranco do Vale do Olival, com passadiço 
sobre a ribeira de Alcantarilha) – em Armação de Pêra, 
abastecimento de água ao Monte das Pitas e pavimentação 
do caminho de Vale da Horta / Água Velha em S. Marcos 
da Serra, construção de nova ponte na Foz do Ribeiro e 
abastecimento de água a Vale Figueira em SB Messines, 
requalificação da EB1 de Silves e EB1 de Alcantarilha, 
estudo e remodelação do sistema de saneamento de Algoz 
/ Tunes, variante ao perímetro industrial do Algoz, criação 
de passadeiras sobreelevadas e outros mecanismos de 
acalmia do tráfego e embelezamento de rotundas em todo 
o concelho - são alguns dos investimentos integrados pelo 
Município de Silves no Orçamento para 2020. A filosofia 
do processo de orçamento participativo entronca no 
reforço dos laços de cooperação entre cidadãos e eleitos 
locais, num espírito e espaço de partilha do governo 
autárquico, contribuindo de forma séria e inovadora para 
o aprofundamento dos valores democráticos e para uma 
gestão municipal mais aberta, eficiente e transparente.

Orçamento Participativo 2020 A delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Silves, 
e a sua posterior operacionalização, criaram condições 

para que a cidade de Silves se renovasse, e nesse proces-
so, visse reforçada a sua qualificação e atratividade. Com 
efeito, é um facto que as intervenções de reabilitação do 
edificado na cidade têm vindo a aumentar de forma mui-
to significativa, propiciando, assim, um maior dinamismo 
económico, o reforço das condições de segurança e salu-
bridade do edificado e a valorização patrimonial de toda 
a cidade. A título de exemplo, e de acordo com os dados 
disponíveis, só os apoios financeiros diretos atribuídos 
pelo Município de Silves para intervenções de reabilitação 
urbana, passaram de € 2.860,00 para € 9.720,00, o que se 
traduz num aumento de 240%, para um conjunto de 10 in-
tervenções aprovadas no ano de 2019. Relativamente aos 
apoios fiscais disponíveis, a taxa reduzida de IVA continua 
a ser o apoio que regista maior procura e que possibilita 
aos proprietários uma poupança, com a empreitada de 
reabilitação urbana, de 17%. Ora, se a esta poupança se 
adicionar a isenção de IMI, de IMT, da Taxa Municipal de 
Urbanização e da Taxa de Ocupação do Espaço Público, de 
entre outras, torna-se evidente que reabilitar na cidade de 
Silves é um investimento económico muito interessante e 
com significativos ganhos para todo o aglomerado urbano. 
Sendo que, até 31 de Março de 2020, decorre o prazo para 
apresentação de candidaturas aos programas municipais 
de apoio à reabilitação urbana, designadamente o Progra-
ma de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade  

REABILITAÇÃO URBANA EM SILVES -  
UMA CIDADE EM RENOVAÇÃO
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A realidade urbanística e social dos aglomerados 
de Alcantarilha e de São Bartolomeu de Messines, 

designadamente o estado de conservação e de abandono 
de parte do seu edificado, com o seu consequente 
desaproveitamento e risco para a segurança pública, 
determinaram a necessidade de se proceder a uma 
intervenção integrada visando a sua reabilitação, 
promovendo os valores patrimoniais em presença e 
renovando o dinamismo destes territórios. Assim, na linha 
do já estabelecido para a cidade de Silves, concretamente 
com a delimitação da Área de Reabilitação Urbana de 
Silves, e atendendo à estratégia de desenvolvimento 
territorial definida pelo Município de Silves - com enfoque 

ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA DE  
ALCANTARILHA E DE SÃO BARTOLOMEU  
DE MESSINES EM FASE DE ELABORAÇÃO

(PAHAB) e o Programa de Apoio à Recuperação dos Jardins 
e Pátios Interiores em Silves (PARJPI).

Atente-se, por outro lado, que a política municipal de 
habitação não reside exclusivamente na definição e 
aplicação de apoios e benefícios para quem promove 
intervenções de reabilitação urbana, isto porque, a par com 
estas medidas de discriminação positiva, pode haver lugar 
à penalização e agravamento fiscal dos proprietários de 
imóveis degradados, devolutos ou em ruína, procurando, 
deste modo, incentivar a reabilitação do edificado de forma 
a garantir a sua utilização, funcionalidade e contributo 
para a eficiência e sustentabilidade da cidade e para o 
dinamismo local.

PLANOS TERRITORIAIS DE ÂMBITO  
MUNICIPAL EM ELABORAÇÃO

A territorialização da estratégia de desenvolvimento do 
Município de Silves reside, em parte, na elaboração de 

Planos de Pormenor que, como instrumentos de gestão 
territorial de âmbito municipal, determinam o regime de 
uso, ocupação e transformação do solo. Na prática, estes 
instrumentos permitem concretizar, de forma participada, 
a uma escala local, a estratégia definida para todo o concelho.

Presentemente, estão em diferentes fases de elaboração 
seis planos de pormenor direcionados para as mais varia-
das componentes do dinamismo e qualificação territorial. 
Assim, três destes planos estão orientados para a promo-
ção da atividade económica, por via da instalação de uni-
dades de comércio, indústria e logística, da promoção do 
emprego e da qualificação urbanística das infraestruturas, 
espaços públicos e malha urbana a desenvolver. São eles, 
os Planos de Pormenor da Cerca da Feira e do Ribeiro Mei-
rinho, na Freguesia de São Bartolomeu de Messines, e o de 
Vales de Algoz, na União de Freguesias de Algoz e Tunes.

A componente habitacional tem tradução no Plano de 
Pormenor de Pêra Sul, cujo objetivo fundamental é o de 
proceder a um remate da malha urbana existente, numa 
perspetiva de harmonização com a envolvente e de valori-
zação dos recursos naturais existentes, concretamente do 
seu enquadramento paisagístico.

Associado, de forma privilegiada, ao enquadramento e 
valorização paisagística e patrimonial do território, está 
também a ser elaborado o Plano de Pormenor da Feitoria 

na reabilitação e revitalização dos aglomerados existentes, 
em detrimento da criação de novas áreas urbanas, de 
onde resulta a optimização das infraestruturas existentes 
e uma ocupação e gestão sustentável do território e 
dos recursos nele instalados -, suportada no quadro 
das políticas públicas (nacionais e locais) de incentivo à 
reabilitação urbana, foi deliberado pelo Município de Silves 
proceder à delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana 
de Alcantarilha e de São Bartolomeu de Messines. Com 
esta medida, todos os proprietários de imóveis localizados 
dentro das Áreas de Reabilitação Urbana de Alcantarilha 
e de São Bartolomeu de Messines vão poder aceder a 
benefícios para a reabilitação do seu edificado, que se 
traduzem em apoios financeiros, fiscais e técnicos. O 
procedimento de delimitação destas Áreas de Reabilitação 
Urbana está em curso, perspetivando-se a sua aprovação 
no decurso do primeiro trimestre de 2020.
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MUNICÍPIO DE SILVES IMPLEMENTA 
PROGRAMA DE CAPTURA, ESTERILIZAÇÃO  
E DEVOLUÇÃO DE GATOS
A Câmara Municipal de Silves acordou, com cuidadores de 
colónias e membros de associações, implementar o pro-
grama CED, de acordo com a Portaria 146/2017, de 26/04. 
Trata-se de um plano de gestão da população de gatos er-
rantes, que consiste na sua captura, esterilização e devolu-
ção ao local de origem.

Uma colónia de gatos esterilizada e controlada reduz subs-
tancialmente os incómodos provocados pelos “miados/gri-
tos” de acasalamento, lutas e maus cheiros resultantes da 
marcação do território, levando à redução de uma forma 
natural da sua dimensão, ao mesmo tempo que desem-
penha um papel importante no controlo da população de 
roedores.

Será competência do Município, a esterilização dos felí-
deos, junto dos Centro de atendimento Médico Veterinários  
aderentes. Assim, os animais são marcados com um pe-
queno corte na orelha esquerda, identificados eletroni-
camente com transponder (microchip), desparasitados e 
vacinados contra a raiva, sendo responsabilidade, numa 
primeira fase, dos cuidadores/associações, o levantamento 
das colónias do concelho, onde será necessário intervir.

Em 2019 do Centro de Recolha Oficial de Silves registou os 
seguintes dados relativos a cães e gatos, de ambos os se-
xos: Animais adotados – 230 / 2018 - 74; Animais esteriliza-
dos – 424 / 2018 - 238; Animais vacinados – 646 / 2018 - 568; 
Animais identificados – 511 / 2018 - 352.

A proposta de novo PDM de Silves, o seu relatório am-
biental e a delimitação da Reserva Ecológica Nacional 

para o concelho de Silves, foram aprovados, por unanimida-
de, na 2.ª reunião plenária da Comissão Consultiva de acom-
panhamento à revisão do PDM de Silves, realizada a 16 de 
Janeiro de 2020.

Recorde-se que a 1.ª reunião plenária da Comissão Consul-
tiva, que integra várias entidades e serviços da Administra-
ção Central do Estado, decorreu em 02 de Outubro de 2018, 
tendo, nessa ocasião, a CCDR-Algarve, a APA/ARH-Algarve e 
o ICNF, solicitado a prestação de esclarecimentos suplemen-
tares e a introdução de melhoramentos na proposta para 
possibilitar a sua aprovação final.

Desde então, o executivo municipal e os técnicos envolvi-
dos neste processo abraçaram várias frentes de trabalho 
e participaram em inúmeras reuniões de concertação com 
várias entidades e serviços da Administração Central do Es-
tado, para aperfeiçoar e ultimar a proposta do novo PDM de 
Silves, conciliando os acertos a introduzir no plano com as 
exigências de desenvolvimento socioeconómico reclamadas 
pelo território municipal. 

Note-se que, de modo a garantir a celeridade e eficiência de 
todo este processo e defender os interesses do Município 
de Silves, a Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa 
Palma, chegou a reunir várias vezes com os responsáveis do 
Governo que tutelam as áreas da conservação da natureza, 
das florestas e do ordenamento do território.

Com a recente aprovação do novo PDM de Silves na 2.ª re-
união plenária da sua Comissão Consultiva, está o mesmo 
em condições de ser submetido para discussão pública e, 
subsequentemente, à aprovação dos órgãos municipais 
competentes, para que possa finalmente entrar em vigor no 
decurso de 2020.

O novo PDM de Silves, de 2.ª geração, irá dotar o Municí-
pio de Silves de um plano não apenas actualizado às exi-
gências legais, mas também ajustado à realidade territorial 
e que funcione como instrumento estratégico de apoio às 
oportunidades de desenvolvimento do concelho de Silves; 
sendo certo que, até à sua entrada em vigor, manter-se-ão 
em aberto todas as possibilidades de investimento privado 
que têm acolhimento no âmbito do actual PDM de Silves de 
1995, adaptado ao PROT-Algarve em 2008.

NOVO PDM DE SILVES APROVADO  
PELA COMISSÃO CONSULTIVA

Fenícia, que resulta da atribuição de 700 camas do Núcleo 
de Desenvolvimento Turístico do litoral Sul e Barrocal, à 
candidatura aprovada no âmbito do competente concurso 
público promovido pelo Município de Silves. Este plano irá 
promover um desenvolvimento coordenado e harmonioso 
do uso turístico acoplado a uma oferta de equipamentos 
desportivos de reduzida sazonalidade, ao mesmo tempo 
que promove a coesão territorial por criar emprego e qua-
lificar a oferta turística no interior do concelho, ao localizar-
-se na Freguesia de Silves.

Por último, o Plano de Pormenor de Torre Sul, cujo pro-
cedimento de elaboração foi recentemente lançado, está 
direccionado para o reforço da oferta de equipamentos de 
apoio à saúde, com uma ligação privilegiada ao litoral do 
concelho e, nesses termos, com uma atratividade, viabili-
dade e sustentabilidade significativas.
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A Câmara Municipal de Silves adquiriu um robot de ras-
tos operável remotamente para destroçamento de vege-
tação. O equipamento representa um investimento de 75 
mil euros, sendo o primeiro equipamento público, desta 
especificidade, a operar no Algarve no contexto da defe-
sa da floresta contra incêndios, integrado nas equipas de 
sapadores florestais. O robot aumentará a capacidade e 
celeridade de intervenção no âmbito da Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, dentro das responsabilidades do Muni-
cípio, assim como fazer face às crescentes solicitações no 
âmbito da gestão de combustíveis. Reforçará a capacidade 
de intervenção na criação de áreas estratégicas de defesa 
de aglomerados populacionais e em vias de comunicação, 
garantindo a sua implementação nas principais áreas de 
risco do concelho de Silves, nas freguesias prioritárias de 
São Marcos da Serra, São Bartolomeu de Messines e Silves. 

A Câmara Municipal de Silves procedeu no dia 5 de junho 
de 2019, à entrega de máquinas elétricas de aspiração ur-
bana “Glutton” às juntas de freguesia de Armação de Pêra, 
SB Messines e à União de Freguesias de Algoz e Tunes, para 
apoio à varredura manual. Esta medida complementa a de-
legação de competências celebrada no ano de 2018 com 
as juntas e uniões de freguesia do concelho em matéria de 
limpeza urbana e gestão e manutenção de espaços verdes. 
As cinco máquinas são um acréscimo às restantes já atri-
buídas anteriormente (seis) a todas as juntas de freguesia 
e união de freguesias.

No âmbito da delegação de competências das Autarquias 
para as Juntas de Freguesia em matéria de ambiente, a Câ-
mara Municipal de Silves adquiriu uma viatura que cedeu 
à Junta de Freguesia de Armação de Pêra. Trata-se de uma 
viatura ligeira de mercadorias com lotação de 3 lugares, 
com caixa de carga tri-basculante, com taipais elevados e 
equipada com uma báscula elétrica permitindo a recolha 
de monos e verdes. A aquisição da viatura traduziu-se num 
investimento de 30,778.92€.

Aquisição de robot

Aquisição de máquinas  
de aspiração urbana

Aquisição de viatura para a Junta  
de Freguesia de Armação de Pêra

Aquisição de viaturas e equipamentos
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Investimento no valor de 92 mil euros, viatura de 7,5 tone-
ladas, com garra de 4 dentes e basculantes que permite a 
recolha rápida de monos e verdes, mesmo em área urbana.

Investimento no valor de 196 mil euros. A viatura opera na 
limpeza urbana com água não tratada.

Investimento no valor de 7 mil euros destinado à recolha 
de papeleiras que contribui para um ambiente mais saudá-
vel e descarbonizado.

Aquisição de viatura para recolha  
de monos e verdes

Aquisição de varredoura

Aquisição de triciclos eléctricos
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O Município trava combate  
contra as perdas de água

A execução dos projetos contemplados na candidatu-

ra comunitária apresentada e aprovada no âmbito 

do Programa PO SEUR, no valor de 1,4 milhões de euros, 

permitirá dar um salto qualitativo e tecnológico no fun-

cionamento das redes de abastecimento de água em todo 

o concelho, tornando-as geríveis, controláveis e mais efi-

cientes. 

Por via da setorização das redes, criação e gestão de Zo-

nas de Medição e Controlo, Zonas de Gestão de Pressões, 

substituição de condutas com perdas elevadas, instalação 

de equipamentos de pesquisa ativa de fugas, de inspecção 

visual de condutas e criação de Centro de Comando para 

controlo e monitorização em tempo real de todo o sistema, 

com a integração de sistema de telegestão e telemetria, 

tornar-se-á efetivo o combate às perdas reais e aparentes. 

A intervenção assenta num plano estratégico estabelecido 

a 10 anos, dividido em duas fases. A execução física da can-

didatura representará a alteração radical do paradigma de 

gestão da água do Município de Silves, tornando-a proativa, 

ao invés de reativa, por intermédio da implementação de 

uma estratégia de controlo ativo de perdas, em simultâneo 

com o uso de alta tecnologia e de modelos organizacion-

ais avançados, proporcionando o conhecimento profundo 

das infraestruturas, a visão integrada das redes e a gestão 

sistémica, determinantes para uma estratégia municipal de 

uso eficiente da água e de redução de perdas.

Fundos Comunitários
Durante o ano de 2019 foram submetidas várias candidatu-
ras de projetos a financiamento comunitário, com especial 
destaque para as seguintes:

• Controlo e redução de perdas no sistema de distribuição 
e adução de água; POSEUR; despesa total - 1 412 315,86 
euros; despesa elegível – 1 055 636,90 euros; comparticipa-
ção – 559 487,56 euros (aprovada);

• Requalificação da EB1 n.º de Silves; CRESC Algarve 2020; 
despesa elegível – 1 562 363,88 euros; comparticipação – 
781 181,94 euros - 50% – (em análise);

• Requalificação da EB1 de Alcantarilha; CRESC Algarve 
2020; despesa elegível – 887 095,68 euros; comparticipa-
ção – 443 547,84 euros - 50% - (em análise);

• Programa de Apoio ao acesso à Habitação; 1.º direito; 
despesa elegível – 400 000,00 euros; comparticipação – 
160 000,00 - 40% - (aprovada);

• Jazz nas Adegas (4.ª Edição); Turismo de Portugal; despe-
sa elegível – 124 188,03 euros; comparticipação – 37 256,41 
euros - 30% - (aprovada).
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Área Marinha Protegida 
de Interesse Comunitário  
na Baía de Armação de Pêra 

O Município de Silves é parte integrante num proces-
so inovador e pioneiro da criação da Área Marinha 

Protegida de Interesse Comunitário na Baía de Armação de 
Pêra (AMPIC). Para o desenvolvimento do projeto formou-
-se um Grupo Dinamizador Local que é constituído por 
diversas entidades: Município de Silves, Fundação Oceano 
Azul, Universidade do Algarve através do Centro de Ciên-
cias do Mar (CCMAR), Junta de Freguesia de Armação de 
Pêra e Associação de Pescadores de Armação de Pêra. 

O projeto da AMPIC alicerçou-se no excelente trabalho de 
investigação científica promovido pelo Centro de Ciências 
do Mar (CCMAR) em parceria com o Centro de Investigação 
Marinha e Ambiental (CIMA), que procederam ao levanta-
mento de valiosa informação de âmbito transdisciplinar, 
biológico, geológico, ecológico, oceanográfico, bem como 
das atividades humanas, na Baía de Armação de Pêra. 

A Baía de Armação de Pêra beneficia de condições ocea-

nográficas especiais e do maior recife rochoso costeiro 
de Portugal, a baixa profundidade, que reúne valores 
ecológicos ímpares no contexto algarvio. A constituição 
da AMPIC desenvolve-se através de sessões participativas 
abertas a entidades públicas, privadas e associativas, a en-
tidades locais, regionais e nacionais, ligadas a diversos se-
tores, desenhando-se as soluções num processo pioneiro 
de participação “de baixo para cima” cujo documento final 
será remetido ao Governo para aprovação. Após a defini-
ção da visão estratégica e dos objetivos gerais, específicos 
e prioritários, os trabalhos prosseguiram com a identifica-
ção das zonas prioritárias dos atuais usos/atividades, ma-
peamentos, regulamentação, criação do zonamento com 
vários níveis de protecção e uma zona de transição entre 
a AMPIC e o espaço marinho circundante, o modelo de 
co-gestão e financiamento, e o estudo jurídico. O projeto 
da Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário na 
Baía de Armação de Pêra visa conciliar a adoção de me-
didas eficazes que impeçam a destruição irreversível do 
ecossistema, com a valorização social e cultural da pesca 
artesanal local e doutras atividades de cariz económico, 
garantindo os equilíbrios necessários com vista à preser-
vação dos recursos no futuro.

foto Dive Spot
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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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A empreitada de abastecimento de água 
ao Benaciate e ao Lavajo, na freguesia de 
S. B. de Messines, estendeu-se ao lon-
go de 15 Km de conduta, servindo uma 
população de cerca de 450 pessoas, en-
volvendo a colocação de 271 contadores 
com telemetria e a intervenção em mais 
de 11 km de estradas e caminhos. O in-
vestimento ascendeu a 851 mil euros, 
tendo beneficiado de financiamento co-
munitário (85% a fundo perdido).

A obra de abastecimento de água ao 
Odelouca (Silves) contemplou a execu-
ção de 9 travessias pelas pontes e canal 
de rega, a construção de nove ramais de 
ligação e a instalação de equipamento vi-
sando o controlo do ar das condutas e da 
pressão. O investimento ascendeu a 200 
mil euros.

O novo e amplo edifício é constituído 
por dois pisos, com mais de 500 m2 de 
construção, átrio de receção com pé-di-
reito duplo, secretaria para 5 postos de 
trabalho, instalações sanitárias, gabine-
tes de trabalho, gabinete multiusos, sala 
de reuniões, sala de pessoal com copa, 
zonas de arquivo e de arrecadação, espa-
ços e arranjos exteriores com lugares de 
estacionamento. O edifício acomodará 
também uma ampla sala polivalente com 
a área de 160 m2 que permitirá a reali-
zação de eventos de natureza cultural ou 
outros. O investimento ascendeu a mais 
de 700 mil euros. 

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

Abastecimento de água  
ao Benaciate e ao Lavajo Abastecimento de água 

ao Odelouca

Sede da Junta de Freguesia  
de Armação de Pêra

O investimento na ordem dos 50 mil 
euros, contemplou a pavimentação de 
caminhos no Vale do Olival e no Vale do 
Quintão, freguesia de Armação de Pêra, 
incluindo a construção de rede de drena-
gem pluvial e a colocação de sinalização 
vertical.

Pavimentação de caminhos  
no Vale do Olival e Quintão Pavimentação do caminho de 

Franqueira de Baixo – 2.ª fase 
(Silves)

A empreitada do parque de feiras e expo-
sições de S. B. de Messines – espaço mul-
tiusos, dotou o equipamento de infraes-
truturas subterrâneas (redes de água, 
esgotos, pluviais, telecomunicações, sis-
tema de detecção de incêndios) e aéreas 
(iluminação pública), disponibilizando 530 
lugares para estacionamento automóvel, 
146 lugares para feirantes, área para ex-
posições e espetáculos, circuito de manu-
tenção física e diverso mobiliário urbano. 
Foi criado um importante pólo de desen-
volvimento económico e social. O investi-
mento ascendeu a 981 mil euros. 

Parque de Feiras e Exposições 
de S. B. de Messines

Obras concluídas
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A intervenção realizada pelos serviços 
camarários abarcou o desassoreamento 
da linha de água e a reparação/consoli-
dação dos taludes em parte do troço do 
barranco à saída nascente da Vila que 
liga à ETAR.

Limpeza de linha de água  
(S. B. de Messines)

A intervenção abarcou a remodelação 
integral das infraestruras de águas e 
saneamento, passeios, pavimentação, 
iluminação pública e infraestruturas elé-
tricas, integrando trabalhos de investi-
gação, escavação e recolha dos vestígios 
arqueológicos. Esta obra permitiu a ati-
vação das infraestruras das empreitadas 
anteriores na parte norte da cidade que 
se encontravam inoperacionais e ligá-las 
ao restante território. O investimento as-
cendeu a cerca de um milhão de euros, 
numa intervenção que se estendeu à Rua 
da Sé, Largo Dr. Jerónimo Osório, Rua da 
Cadeia, Rua e Travessa Pintor Bernardo 
Marques bem como ao espaço contíguo 
à Praça do Município. O investimento be-
neficiou de financiamento nacional (50%).

A empreitada visou a melhoria da drena-
gem das águas pluviais e condições de 
circulação, a construção de rotunda na 
área nascente da intervenção, localizada 
na intersecção com a rua perpendicular a 
norte (de acesso à EB 2,3 e Estádio Muni-
cipal), recuperação e criação de passeios, 
estacionamento automóvel, iluminação 
pública, instalação de ilha ecológica e si-
nalização de trânsito. O investimento as-
cendeu a 196 mil euros.

O investimento na ordem dos 140 mil 
euros, envolveu para além da pavimen-
tação, a construção de muros, redes de 
abastecimento de água e drenagem de 
águas pluviais, estacionamento, pas-
seios, iluminação pública, equipamentos 
e espaços verdes.

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

Reabilitação da Rua Teixeira 
Gomes em S. B. de Messines

O investimento na ordem dos 180 mil eu-
ros, abrangeu a remodelação da rede de 
abastecimento de água na Rua General H. 
Delgado, Rua Álvaro Gomes e Rua Maria 
José Correia, incluindo drenagem pluvial, 
iluminação pública, remoção e plantação 
de árvores, passadeiras e repavimenta-
ção integral do pavimento.

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

Requalificação da Ligação da 
Avenida António Sérgio à Caixa 
d´Água (Silves)

O investimento ascendeu a 23 mil eu-
ros, contemplando a vedação da pro-
priedade e dos depósitos de Monte 
Boi (S. B. de Messines), bem como a 
reabilitação do caminho, que incluiu 
a construção de três passagens hi-
dráulicas.

Vedação dos acessos aos 
depósitos de Monte Boi 
e Quinta dos Oregãos 
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O investimento na ordem dos 115 mil euros, contemplou a repavimentação das Ruas 
de Messines de Baixo e da Portela de Messines, incluindo a renovação da conduta de 
abastecimento de água nesta última localidade.

O investimento ascendeu a 80 mil euros, 
incluindo edifício principal, pavilhão gim-
nodesportivo, campo de jogos, muros e 
redes de vedação, tetos falsos e repara-
ção/substituição de algerozes e caleiras.

O investimento na ordem dos 45 mil eu-
ros, contemplou a colocação de 150 m2 
de telas para ensombramento do espaço 
de jogo e recreio, a aplicação de 156 m2 
de pavimento amortecedor em borracha 
reciclada, a instalação de baloiço duplo 
com 1 ninho e 1 assento convencional e 3 
kit de iluminação autossustentável.

Repavimentação de arruamentos em Messines de Baixo  
e Portela

Pintura da EB 2,3 de Armação 
de Pêra

Reabilitação do parque infan-
til junto ao antigo casino de 
Armação de Pêra

Investimento na ordem dos 137 mil eu-
ros, contemplando lugares para 22 au-
tocaravanas, dará contributo direto à 
dinamização da economia local. A obra 
beneficiou de financiamento comunitário.

Área de Serviço de Autocara-
vanas de S. Marcos da Serra 

O investimento na ordem dos 52 
mil euros, contemplou a constru-
ção de travessias sob o caminho-
-de-ferro para a passagem de con-
dutas de abastecimento de água e 
saneamento.

Travessias Ferroviárias 
no Sobrado e Poço Frito 
(Alcantarilha)

Obras concluídas



17BOLETIM MUNICIPAL

Investimento na ordem dos 26 mil euros que contemplou a reposição das condições 
de segurança nos Lotes 34 e 15 da Urbanização do Olival, obra particular que foi 
abandonada. Foi feita a remoção de grua de grandes dimensões e outros materiais e 
equipamentos, para além de trabalhos de limpeza e desativação das redes de água e 
eletricidade, fecho de vãos e colocação de vedação.

Obra no valor de 23 mil euros que exe-
cutou a ligação das condutas de abaste-
cimento de água instaladas no tempo do 
Polis que ficaram por ligar às redes exis-
tentes na cidade de Silves (Rua da Sé, Rua 
do Moinho da Porte, Rua Policarpo Dias, 
Rua 5 de Outubro, Rua Gago Coutinho e 
Rua Dom Paio Peres Correia), que permi-
te uma distribuição de água mais eficien-
te em termos de pressão e qualidade. A 
conduta instalada na Rua do Castelo re-
velou-se de extrema importância para o 
fecho da rede e o abastecimento de água 
à zona alta da cidade.

Investimento no valor de 24 mil euros 
que requalificou património destruído 
pelas intempéries e repôs a estabilidade 
do arruamento.

Reposição das condições de segurança em obra privada (Tunes)

Nós de ligação no Centro 
Histórico de Silves

Reconstrução de muro na Rua 
Gregório Mascarenhas Neto 
(Silves)

O investimento na ordem dos 30 mil euros, contemplou a instalação de 8 esta-
ções individuais de Street Workout em 400 m2 de tapete de relva e a instalação 
de sistema de rega.

Instalação de estações de “Street Workout” 
na zona ribeirinha de Silves 

17BOLETIM MUNICIPAL
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Investimento no valor de 60 mil euros 
que reforça as condições de segurança 
rodoviária.

Trabalho executado por administração 
direta que reforça a segurança da circu-
lação pedonal.

Sistema semafórico de regulação de passagem alternada junto à Estação da CP que 
melhora as condições de segurança da circulação rodoviária. Investimento no valor 
de 11 mil euros.

Via Dorsal de Armação  
de Pêra, EM 526 e Estrada 
Intermunicipal – Repintura  
de Marcas Rodoviárias

Vedação de linha de água  
no Enxerim

Trabalho executado por administração direta.

Pintura da EB1 e JI de S. Marcos da Serra

Instalação de semáforos em S. Marcos da Serra  

Obras concluídas

BOLETIM MUNICIPAL18
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O valor do investimento ascende a cerca 
de 1 milhão e 800 mil euros. A emprei-
tada contempla a promoção da requali-
ficação paisagística e funcional do Jardim 
da República, contemplando espaços 
verdes, pavimento, remodelação integral 
das infraestruturas das redes de abaste-
cimento de água, saneamento e águas 
pluviais (dimensionadas para a escala da 
cidade), iluminação pública, telecomuni-
cações, mobiliário urbano (abrigo de pa-
ragem, bancos e mesas de piquenique, 
estacionamento de bicicletas, papeleiras, 
bebedouros, ilha ecológica), criação de 
elemento de água com nebulizadores, 
construção de edifício com cafetaria, sa-
nitários de uso público e esplanada com 
sombreamento. 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 pavimento) 
e envolve a construção de edifício para 
cafetaria.

Investimento no valor de 332 mil euros, 
com comparticipação comunitária, cuja 
obra manterá a estrutura e a imagem ex-
terior do edifício, destinando-se o espaço 
à realização de exposições, bem como à 
promoção e venda de produtos locais.

Requalificação do Jardim do 
Largo da República (Silves)

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

Investimento no valor de 652 mil euros, 
abrangendo 7,2 km de tubagem e a insta-
lação de central hidropressora.

Extensão das redes de abas-
tecimento de água e sanea-
mento à Fonte João Luís,  
Azinhalinho/Marreiros/ 
Limite da freguesia  
de S. B. de Messines

Investimento no valor de 556 mil euros, 
com financiamento comunitário, con-
templando 4 componentes: instalação de 
sistema solar térmico, instalação de siste-
ma fotovoltaico, substituição do sistema 
de bombagem e substituição da ilumina-
ção existente por LED.

Otimização da eficiência ener-
gética das Piscinas Municipais 
de Silves

O investimento ascende a 680 mil 
euros, abrangendo a beneficiação do 
troço de ligação entre o IC1 e o Bar-
ranco de Santa Maria (5 km), limite 
da obra da 1.ª fase que foi concluída 
no final do mandato autárquico an-
terior (4 km). A intervenção envolve 
a repavimentação dos arruamentos 
das Aldeias do Boião e da Azilheira, 
perfazendo mais 2,1 km de extensão. 
A faixa de rodagem é alargada em 
0,30 m.

Reabilitação da Estrada 
Boião-Azilheira (2.ª fase)Obras em curso
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Investimento no valor de 440 mil euros, 
que permitirá a desativação das infraes-
truturas de água e saneamento que pas-
sam pela Ponte Velha e o consequente 
lançamento da empreitada da “Conser-
vação e Restauro” da mesma.

Investimento no valor de 251 mil euros. A extensão do caminho e dos arruamentos 
totaliza 3,8 km.

O investimento ascende a 224 mil euros, 
promovendo a relocalização do ginásio 
com aumento substancial da sua área e 
da sala de fitness, e a instalação de novos 
equipamentos.

Passagem de condutas de  
água e saneamento pela  
Ponte Rodoviária de Silves

Repavimentação da estrada da Ribeira de Arade, Manteigas  
e Matosos

Investimento no valor de 200 mil euros, correspondendo à pavimentação de 2,7 Km  de 
caminho rural.

Pavimentação do caminho das Amendoeiras (Silves) 

Ampliação do Ginásio  
das Piscinas Municipais

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 
naturalmente à zona baixa e contribuem 
para a ocorrência de inundações. 

Captação do escoamento 
superficial na Via Dorsal  
de Armação de Pêra 

Obras em curso

Obras por iniciar

Investimento no valor de 25 mil euros 
que permite o reforço das condições de 
segurança rodoviária no entroncamento 
entre a EN 269 e a EN 124, à saída da Ponte 
Nova de Silves para Lagoa. 

Implementação de semáforos 
para velocidade controlada 
entre a EN 269 e a EN 124 
(Silves) 
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Investimento na ordem do milhão de 
euros que envolve a criação e gestão de 
Zonas de Medição e Controlo, Zonas de 
Gestão de Pressões, etc, direcionadas 
para o combate às perdas reais e invisí-
veis de água, no âmbito de candidatura 
comunitária aprovada, que permitirá ao 
concelho de Silves dar um salto qualita-
tivo e tecnológico no funcionamento e 
gestão do sistema, sustentado em Plano 
Estratégico a desenvolver em dois perío-
dos de 5 anos. Esta operação interliga-se 
com outro conjunto alargado de investi-
mentos.

Investimento previsto na ordem dos 140 
mil euros. Contempla trabalhos de re-
pavimentação, muros e escadas, zonas 
verdes, redes de água, saneamento e 
pluviais, instalações elétricas, telecomu-
nicações e mobiliário urbano. 

Investimento no valor de 188 mil euros 
(2.º concurso público).

Investimento na ordem de 1,8 milhões 
de euros (2.º concurso público). Aguarda 
aprovação da candidatura aos fundos co-
munitários. 

Investimento previsto no valor de 240 mil 
euros, contemplando a pavimentação 
dos arruamentos, estacionamentos e a 
remodelação integral da rede de abaste-
cimento de água.

Investimento na ordem de 975 mil euros. 
Empreitada adjudicada (2.º concurso pú-
blico). 

Investimento que ultrapassa o 1 milhão 
de euros. Contempla a intervenção ao 
nível das redes de água, saneamento, 
pluviais, pavimentos, iluminação pública, 
passeios, ciclovia e mobiliário urbano, 
bem como o arranjo urbanístico da zona 
envolvente à Casa Mortuária.

Investimento na ordem de 1,3 milhões de 
euros. Empreitada adjudicada (3.º con-
curso público).

Investimento no valor de 648 mil euros 
(2.º concurso público). Contempla a cons-
trução de balneários, bancada, vedações, 
portões de acesso, redes de água, sanea-
mento e pluviais, instalações elétricas e 
telecomunicações.

Investimento no valor de 93 mil euros 
(adjudicação efetuada), que contempla 
trabalhos de manutenção, reparação do 
edifício e montagem de equipamentos.

Investimento previsto no valor de 72 mil 
euros. 

Investimento previsto no valor de 60 mil 
euros. 

Investimento no valor de 390 mil euros 
que contempla a desativação das infraes-
truturas hidráulicas de água de sanea-
mento e obras de conservação, reabili-
tação, reforço estrutural, pavimentação 
do tabuleiro, instalações elétricas, ilumi-
nação, etc.

Empreitada de “Dispositivos  
de controlo e redução de per-
das no sistema de abasteci-
mento de água no concelho  
de Silves” 

Requalificação Urbana do 
Largo 1.º de Maio em Pêra

Rampa de Acesso para  
barcos no Rio Arade

Ampliação e Requalificação da 
Escola Básica – EB1 de Silves

Requalificação da Urbani-
zação das Torres do Alto da 
Torre (A. de Pêra)

Requalificação do Mercado 
Municipal de S. B. de Messines

Valorização e Beneficiação da 
Rua Atrás dos Muros (Silves)

Requalificação do Mercado 
Municipal de Silves

Polidesportivo de Tunes  
(2.ª fase)

Recuperação do Teatro  
Mascarenhas Gregório

Pavimentação do caminho  
de ligação entre a VNC5  
e Canelas (A. de Pêra)

Pavimentação do caminho  
de ligação entre a VNC5  
e o Parque de Campismo  
de Canelas (A. de Pêra)

Conservação e Restauro  
da Ponte Velha de Silves

Investimento na ordem de 2,8 milhões 
de euros (1.ª fase). A fase primeira con-
templa a renaturalização/reconstrução 
do canal de descarga das águas plu-
viais para a ribeira de Alcantarilha com 
a construção de Estação Elevatória de 
Águas Pluviais, Estação Elevatória de 
Esgotos e infraestruturas associadas. 
Na 2.ª fase (novo concurso público) a 
intervenção envolve a remodelação in-
tegral das redes de abastecimento de 
água, saneamento e pluviais nas ruas 
da baixa, incluindo a reabilitação da Es-
tação Elevatória de Esgotos (existente), 
para além da requalificação de arrua-
mentos. É objetivo central do projeto 
resolver um problema estrutural de 
longa data, aplicando soluções para a 
redução das inundações na parte anti-
ga da Vila, a remodelação da rede de 
abastecimento de água e para o mau 
funcionamento da rede de saneamen-
to, obsoleta e subdimensionada.

Requalificação Urbana das 
Ruas da Baixa de Armação  
de Pêra – 1.ªfase

Obras em fase de concurso
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Investimento na ordem dos 314 mil eu-
ros. Contempla a remodelação e exten-
são da rede de abastecimento de água e 
a pavimentação do caminho.

Projeto concluído. Aguarda oportunidade 
de financiamento, dado o valor extrema-
mente elevado da obra, na ordem dos 2 
milhões de euros.

O projeto em fase de conclusão contem-
pla trabalhos de (re)pavimentação, pas-
seios, estacionamento, espaço de lazer, 
iluminação pública, rede de drenagem 
pluvial com box culvert e mobiliário urbano.

O projeto prevê a remodelação integral 
das infraesturas de água, saneamento, 
pluviais, iluminação pública, telecomuni-
cações e pavimentos na Rua Alexandre 
Herculano e grande parte da Rua Almei-
da Garret. A intervenção também abran-
ge a repavimentação do Bairro das Fon-
taínhas e da Rua da Escola Velha.

Investimento previsto no valor de 127 
mil euros que consiste na construção 
de passadeiras sobrelevadas, redutores 
de velocidade, bandas sonoras, pinturas 
antiderrapante, marcas rodoviárias e si-
nalética diversa.

Projeto já concluído. Face ao elevado in-
vestimento, na ordem dos 900 mil euros, 
aguarda-se pela aprovação da candidatura 
submetida a financiamento comunitário.

O projeto já concluído, contempla um 
conjunto de obras diversificadas, visando 
a criação de condições para o funciona-
mento do Quiosque enquanto Estabele-
cimento de Restauração e Bebidas.

Projeto em fase de elaboração (contrata-
ção externa).

Projeto em fase de elaboração.

Investimento na ordem dos 160 mil eu-
ros. O projeto já concluído levará a rede 
de abastecimento de água a cerca de 31 
residentes. Já foi construída a conduta de 
abastecimento de água entre o Monte 
Boi e as localidades referidas.

Aguardamos a entrega do projeto de 
execução. A intervenção abarca a remo-
delação das infraestruturas existentes, a 
modernização e reorganização funcional 
do espaço.

Extensão da rede de  
abastecimento de água  
ao Malhão e Poço Frito  
(Alcantarilha)

Conservação e Reabilitação 
do sistema defensivo da  
Almedina de Silves

Requalificação Urbanística da 
Rua das Telecomunicações e 
Envolvente (S. B. de Messines)

Reabilitação de infraestru-
turas na Vila de Pêra

Medidas de acalmia de  
tráfego nas freguesias  
do concelho

Ampliação e Remodelação  
da Escola Básica - EB 1 
de Alcantarilha

Requalificação do Quiosque  
do Jardim Municipal  
de S. B. de Messines

Bancada do Estádio Municipal 
de Armação de Pêra

Abastecimento de água  
ao Vale Figueira

Abastecimento de água  
à Zimbreira e Monte Seco

Requalificação do Bairro  
do Progresso (Silves)

Investimento na ordem dos 3 mi-
lhões de euros que contempla a 
requalificação do eixo principal (do 
Cemitério Velho à Av. João de Deus) 
e de todas as ruas situadas a norte, 
promovendo pavimentações de ní-
vel, diferenciadas e com estereocto-
mias, recuperando e valorizando os 
afloramentos rochosos existentes à 
superfície, promovendo a  renovação 
das redes de abastecimento de água, 
saneamento, pluviais, iluminação pú-
blica, telecomunicações, a instalação 
de mobiliário urbano e elementos de 
estadia. Projeto em fase de conclusão.

Requalificação Urbana  
do Centro Histórico  
de S. B. de Messines

Obras em fase 
de concurso

Projetos técnicos concluídos
ou em fase de elaboração

Os trabalhos de pavimentação ligam a 
Aldeia do Corgo, Adega e Montinho, in-
cluindo o fecho da rede de abastecimen-
to de água.

Pavimentação do caminho do 
Corgo e extensão da rede de 
abastecimento de água
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Anteprojeto elaborado. Prevê-se a cons-
trução de via a partir da EN 269 em di-
recção ao sítio dos Vales, com vista ao 
reordenamento do trânsito pesado e em 
simultâneo garantir a construção de in-
fraestruturas de água e saneamento di-
mensionadas para o Algoz e Tunes.

Prevê-se com o projeto resolver o grave 
problema da falta de capacidade hidráu-
lica no extremo montante da rede de 
colectores da bacia de drenagem de es-
gotos na Rua D. João II, onde são frequen-
tes os entupimentos, com a entrada em 
carga dos coletores e o refluxo de esgoto 
para as habitações.

Pretende-se proteger e valorizar o monu-
mento do ponto de vista museográfico.

Projeto em fase de elaboração.

Projetos contratados e em fase de elabo-
ração.

Projeto concluído. O espaço beneficiará 
de intervenção paisagística, tornando-o 
acessível e agradável para residentes e 
visitantes.

Pretende-se com o projeto reformular 
o conjunto das infraestruturas, contem-
plando pavimentações, redes de água, 
saneamento e pluviais, passeios, estacio-
namentos, 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.

Projeto de Execução entregue mas ain-
da sujeito a alterações. O projeto prevê 
a construção de passeio ao longo da es-
trada, incluindo a intervenção na linha de 
água.

Pretende-se com o projeto a conversão 
do antigo mercado em centro de exposi-
ções, preservando a riqueza patrimonial 
do imóvel e a muralha envolvente.

Projeto concluído.

Projeto, construção e exploração do  
espaço em fase de concurso público.

O projeto prevê trabalhos de reconstru-
ção e adaptação da Casa do Camacho às 
vertentes museológica e museográfica, 
incluindo todo o mobiliário, equipamen-
tos, cenografia expositiva e outros con-
teúdos, além de arranjos exteriores.

Variante ao perímetro  
industrial do Algoz

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

Musealização da Cruz  
de Portugal

Ponte sobre a Ribeira  
do Arade (Foz do Ribeiro)

Modelo de simulação dos 
subsistemas de abastecimento 
de água de Algoz e Armação 
de Pêra e projetos de 
beneficiação do reservatório 
do Monte de S. José,  de 
substituição da conduta de 
aço e fibrocimento (Ladeira da 
Bernarda) e beneficiação da 
Estação Elevatória da Portela

Requalificação Urbana de 
Praceta no Bairro Vermelho 
do Enxerim

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

Requalificação do espaço 
envolvente ao cemitério  
de Silves

Requalificação Urbanística  
de Passeio entre a EN 124 e  
os Campilhos (S. B. Messines)

Reabilitação do Mercado  
de Alcantarilha para Centro 
de Exposições

Pavimentação de caminho  
em Vale da Horta/Água Velha  
(S. Marcos da Serra)

Reabilitação do antigo  
Casino de Armação de Pêra  
e concessão do direito de 
exploração da restauração  
e bebidas

Centro Interpretativo  
do Lince Ibérico na  
encosta do Castelo

Projetos técnicos concluídos
ou em fase de elaboração

Investimento na ordem dos 800 mil 
euros. O projeto prevê a construção de 
ecovia/ciclovia desde os Salgados até à 
praia de Armação de Pêra, com a cons-
trução de ponte em madeira sobre a 
Ribeira de Alcantarilha, e o seu prolon-
gamento através da frente de mar, até 
ao Barranco do Vale do Olival. A obra 
beneficia de financiamento nacional e 
comunitário.

Ecovia/Ciclovia do Litoral 
Sul (Armação de Pêra)

Projeto em fase de elaboração.

Abastecimento de água ao 
Mouricão e Poço do Gueino
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Serviços  
Municipais  
do Concelho  
de Silves

• Ambiente +

• Associativismo 

• Educação & Juventude +

• Desporto +

• Ação Social +

• Património +

• Cultura +

• Biblioteca +

• Silves Proteção Civil +

• Silves Promove +

ÁREAS CMS
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A Câmara Municipal de Silves tem, nos últimos anos, centrado muitas das suas preo-
cupações na preservação do Ambiente, procurando gerir recursos, melhorar equi-

pamentos e criar novas soluções que permitam menos despesa, mas sobretudo maior 
proteção da natureza e do espaço público. Para esse efeito, desenvolve a campanha “Lixo 
0 – Ambiente 100”, que serve de chapéu a todas as suas iniciativas de proteção ambiental.

SILVES QUER SER MUNICÍPIO 
“LIXO 0 – AMBIENTE 100”

LIMPEZA DAS LINHAS DE ÁGUA  
E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
A limpeza de linhas de água, de que a mais 
visível terá sido a que decorreu na cidade 
de Silves e permitiu retirar do Rio Arade 
pneus de grandes dimensões, grelhas, cai-
xas, tubos de rega e até papeleiras e que, 
não seria, aliás da sua responsabilidade, 
mas revela o empenho que se tem coloca-
do no desenvolvimento deste tipo de inicia-
tivas. Também foram adquiridos diversos 
novos equipamentos de limpeza urbana 
(ver págs. 8 e 9).
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MELHORIA DE EQUIPAMENTOS  
E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
No que toca à melhoria de equipamentos, 
destaque especial vai para o Complexo 
de Piscinas Municipais que, beneficiando 
da campanha “Lixo Zero – Ambiente 100”, 
implementou diversas medidas de me-
lhoria da eficiência energética. Uma das 
principais medidas implementadas pren-
de-se com o uso da Energia Solar Térmica 
para aquecimento das águas dos tanques 
de aprendizagem. Mas não é a única: por 

exemplo a substituição das lâmpadas flo-
rescentes por lâmpadas LED e de Torneiras 
Misturadoras Temporizadas nos duches ou 
a substituição de Eletrobombas de Circula-
ção por Equipamentos de Elevada Eficiên-
cia Energética. E também o ginásio deste 
espaço está a ser remodelado, introduzin-
do-se as mesmas preocupações.

SENSIBILIZAÇÃO E OUTROS PROJETOS
A autarquia participou em iniciativas como 
o 2º Seminário Nacional sobre o projeto LO-

AMBIENTE +

CAL4GREEN - Políticas LOCAIS para Energia 
VERDE, no qual foram abordados modelos 
de políticas fiscais verdes em municípios e 
que contou com a participação do Verea-
dor da Câmara Municipal de Silves, Maxime 
Sousa Bispo, que deu nota das boas práti-
cas do município neste sentido.

Outro importante ganho nesta área foi a 
aprovação da candidatura da autarquia ao 
Programa Operacional da Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), 
relativa à Operação “Controlo e Redução 
de Perdas no Sistema de Abastecimento de 
Água do Município de Silves”. Um extraor-
dinário trabalho técnico realizado em tem-
po record, garantiu que a Câmara de Silves 
fosse a única do Algarve a receber verbas 
provenientes deste fundo. Ao todo serão 
aplicados 1,4 milhões de euros, benefi-
ciando da contribuição do FEDER/Fundo 
de Coesão, no montante de 559 mil euros. 
Esta operação com candidatura aprovada 
integra o Plano Estratégico de Redução de 
Perdas do Município de Silves.
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Outro dos fatores que comprova a preocu-
pação da CMS no que toca ao Ambiente é 
que tem vindo a certificar os seus eventos 
âncora como “EcoEventos” junto da Algar 
(empresa certificada e responsável pelo Sis-
tema de Valorização e Tratamento de Resí-
duos Sólidos Urbanos - RSU do Algarve). É 
o caso da Feira Medieval de Silves, que há 
cinco edições já conta com esta certifica-
ção e da Mostra Silves Capital da Laranja, 
que também o terá a partir de 2020. Assim 
sendo, é preocupação central sensibilizar 
quem vem a estas iniciativas, para que use 
corretamente os recipientes do lixo e cola-
bore na preservação do meio ambiente e, 
igualmente, aumentar os números relati-
vos a resíduos recolhidos e enviados para 
reciclagem, promovendo eventos com uma 
pegada ecológica cada vez menor. 

FEIRA MEDIEVAL DE SILVES E 
MOSTRA SILVES CAPITAL DA 
LARANJA SÃO ECOEVENTOS

Também ao longo dos dois últimos anos, a autarquia tem promovido a sua 
campanha “Lixo Zero – Ambiente 100” e, através dela, tem sensibilizado a 

população para a necessidade de diminuir o uso do plástico, nomeadamente 
utilizando pequenas garrafas ou cantis em todas as atividades desportivas pro-
movidas pela CMS. A edilidade garante o fornecimento de água a todos quantos 
tragam a sua garrafa e deixou de fornecer, totalmente, garrafas de plástico. 

UMA GARRAFA QUE  
NÃO É DE PLÁSTICO

AMBIENTE +
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A Confederação Portuguesa das Coletivi-
dades de Cultura, Recreio e Desporto 

(CPCCRD) e a Câmara Municipal de Silves 
promoveram um encontro/debate sobre 
“A Cultura Associativa e Boas Práticas Asso-
ciativas”. A ação teve lugar no dia 9 de no-
vembro, na Biblioteca Municipal de Silves. 

O orador convidado foi Augusto Flor, Presi-
dente da CPCCRD e o debate foi moderado 
por Paula Bravo, diretora do Jornal Terra 
Ruiva, Dirigente Associativa e membro da 
Mesa do Congresso da CPCCRD. Em análise 
estiveram os problemas vividos pelas Asso-
ciações e como poderão ser implementa-
das boas práticas neste sector que dinami-
za uma fatia importante da sociedade civil, 
envolvendo-a na vida cultural e cívica.

CULTURA E BOAS 
PRÁTICAS ASSOCIA-
TIVAS FORAM TEMA 
DE AÇÃO EM SILVES

ASSOCIATIVISMO +

No ano de 2019, o Município de Silves 
concedeu, através dos seus programas de 
apoio - PAIAC, PAMAD, PAIIS, PAAJU -, mais 
de meio milhão de euros às 64 instituições 
inscritas para esse efeito, tendo havido um 

MUNICÍPIO DE SILVES APOIOU 
ASSOCIAÇÕES EM MAIS DE 
MEIO MILHÃO DE EUROS

esforço de entregar mais cedo os cheques 
a todas as coletividades.

Assim, em Apoios Diretos (que incluem o 
apoio financeiro ao funcionamento anual 
previsto nos contratos-programa, apoio a 
obras de beneficiação de Infraestruturas e 
apoio financeiro a deslocações ao estran-
geiro para participação em eventos que 
justificam a representação do concelho) 
foram concedidos apoios no montante de 
495.168,71€.

No que concerne aos Apoios Indiretos (que 
incluem os apoios logísticos concedidos 
para a realização dos eventos, a utilização 
das instalações desportivas, a cedência de 
transporte camarário para que se façam 
deslocar no continente) a autarquia supor-
tou despesas que somam 216.858,82€.
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A Câmara Municipal de Silves (CMS), atra-
vés do setor de Juventude, levou a efeito 
mais uma fase de captação de inscrições 
para o projeto “Jovens Artistas” do conce-
lho de Silves. As sessões de captação de-
correram nas Escola Secundária de Silves e 
EB 2,3 do concelho e foram abertas a todos 
os jovens com idades compreendidas entre 
os 15 e os 30 anos. O objetivo deste projeto 
é identificar, promover e apoiar os jovens 
artistas/talentos do Concelho de Silves, 
nas mais diversas categorias artísticas. Por 
isso, durante as férias escolares da Páscoa 
tiveram lugar diversos workshops (cuja or-
ganização foi uma parceria entre a CMS e a 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
em Risco de Silves), quer para os seleciona-
dos deste projeto, quer para o público em 
geral. Os temas destas ações foram: o can-
to, o teatro, a pintura, a fotografia, a escrita 
para teatro e a dança (Hip-hop).

PROJETO “JOVENS  
ARTISTAS”: NOVA FASE  
DE INSCRIÇÕES DECORREU 
EM 2019

O projeto “O Bairro é Meu”, que abriu portas no Bairro da Caixa d’Água em 2018, di-
namizou novas iniciativas em 2019, permitindo que a prossecução de um trabalho de 
valorização do espaço e das pessoas, com a introdução de várias inovações, como a 
implementação de um parque infantil e a criação de mais uma obra de arte urbana, 
desenvolvida pelo artista/graffiter Hélder José, o «Bamby».

Outra das iniciativas foi a participação das crianças e jovens que integram o projeto 
na ação “GNR por um dia”. Trata-se de uma iniciativa promovida pela Guarda Nacional 
Republicana e que, no concelho de Silves, contou com o apoio da Câmara Municipal 
de Silves e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Silves. O grupo ves-
tiu, durante uma tarde, as fardas de GNR e juntamente com os agentes da autoridade 
saíram e participaram em atividades externas.

De referir que os jovens do Bairro da Caixa de Água participaram em outras atividades 
dinamizadas, na Santa Casa da Misericórdia de Silves e desfrutaram de idas às pisci-
nas municipais, à praia, de ateliers temáticos e comemoraram efemérides.

A Câmara Municipal de Silves (CMS) é uma das instituições que compõe um consórcio 
que está a implementar esta iniciativa, destinada a apoiar a integração e valorização 
do Bairro da Caixa D’Água e do Bairro SAAL.

MUNICÍPIO DE SILVES APOIA INICIATIVA 
“GNR POR UM DIA” E CRIA NOVOS  
EQUIPAMENTOS NO BAIRRO DA  
CAIXA D’ÁGUA

NO ÂMBITO DO PROJETO “O BAIRRO É MEU”
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Com o objetivo de promover uma ocupa-
ção saudável dos tempos livres dos jovens, 
a Câmara Municipal de Silves, através do 
seu sector de Juventude e em colaboração 
com a Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens (CPCJ) de Silves, dinamizou em 
julho e agosto, o Programa Ocupação de 
Tempos Livres Juventude (+). As inscrições 
foram abertas a jovens dos 13 aos 17 anos, 
que, durante a sua passagem pelo Pro-
grama, conheceram diversos serviços da 
autarquia, nomeadamente os sectores de 
Desporto, de Educação, de Arqueologia, a 
Biblioteca Municipal, o Arquivo Municipal e, 
ainda, pela Feira Medieval.

Quinze bolsas de estudo, no valor €80,00 
durante 10 meses, foram atribuídas a alu-
nos do concelho de Silves que frequentem 
o ensino superior em Portugal, conforme 
previsto no Regulamento das Bolsas de Es-
tudo do Município de Silves, publicado em 
Diário da República. 

Em outubro decorreram sessões de sensibilização para os alunos do ensino 
básico e secundário do concelho de Silves, que desafiaram os participantes a 

conhecer a magnífica biodiversidade do oceano e a responder a questões essen-
ciais sobre o mundo marinho. Esta parceria entre o Município de Silves, a Funda-
ção Oceano Azul e o Oceanário de Lisboa, pretende elevar a literacia do oceano e 
a vontade de contribuir para a sua conservação, tendo como base os valores da 
sustentabilidade e da necessidade de proteger a biodiversidade marinha. Foram 
ainda discutidas as tendências atuais como a sustentabilidade, a conservação, a 
economia circular, o lixo marinho e a biotecnologia azul, para os cerca de 3500 
alunos que participaram nestas sessões.

Previamente, também os docentes das escolas do concelho do 1.º ciclo, recebe-
ram formação específica creditada sobre estas temáticas, sendo este um projeto 
pioneiro e o concelho de Silves o único do Algarve a integrá-lo.

PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE 
TEMPOS LIVRES “JUVENTUDE 
(+) VERÃO” TROUXE JOVENS 
A VÁRIOS SETORES DA  
AUTARQUIA

BOLSAS DE ESTUDO  
PARA O ENSINO SUPERIOR  
APOIARAM 15 JOVENS EM 
2019

MUNICÍPIO TROUXE AO CONCELHO  
O PROJETO “PLANETA OCEANO -  
EDUCAR PARA UMA GERAÇÃO AZUL" 

EDUCAÇÃO & JUVENTUDE +
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“O Açúcar como um Vilão” foi um dos te-
mas que motivou diversas formações no 
âmbito da Saúde Escolar, realizadas em 
parceria com o Centro de Saúde de Silves e 
dinamizadas pela Chefe de Pastelaria Sau-
dável Telma Guerreiro. Os participantes 
aprenderam receitas saudáveis e técnicas 
para reduzir o consumo do açúcar.

A autarquia e o Centro Hospitalar Uni-
versitário do Algarve (CHUA) – Psiquiatria 
realizaram, em parceria, uma sessão de 
sensibilização cujos destinatários foram 

aos utentes dos Polos de Educação ao 
Longo da Vida da Câmara Municipal de Sil-
ves, bem como aos utentes e técnicos das 
Santas Casas de Alcantarilha, Armação de 
Pêra e Silves, Centro Social João de Deus, 
Associação Humanitária de São Marcos da 
Serra, Centro Paroquial de Pêra. Para além 
disso, tiveram lugar, no concelho de Silves, 
duas outras atividades: uma Ação de Sen-
sibilização junto da comunidade, no Mer-
cado de Silves e o 1.º Passeio de Bicicleta 
Pedalar pela Vida, integrado na iniciativa 
Mundial “Cycle around the globe”.

A ação “Mindfulness [atenção plena] é para 
Graúdos e Miúdos”, integrada na Oferta 
Educativa, foi promovida com objetivo de 
melhorar a saúde mental e o bem-estar.

Ao longo de todo o ano, a autarquia, em 
parceria com Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) de Silves promo-
veu formação sobre diversos temas, no-
meadamente: “Promoção de Competências 
Parentais em Comunidades de Risco” e “In-
tervenção Psicológica em Perturbações da 
Aprendizagem de grau Ligeiro/Moderado”. 

MUNICÍPIO PROMOVEU  
DIVERSOS WORKSHOPS  
E FORMAÇÕES NA ÁREA  
DA EDUCAÇÃO PARA  
A SAÚDE E PSICOLOGIA
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O “Dia Mundial do Brincar” foi assinalado a 28 de maio, com um concerto da 
cantora Xana Toc Toc destinado a todas as crianças do pré-escolar e primei-

ro ciclo do concelho de Silves. Todos tiveram a oportunidade de gratuitamente 
participar nesta festa, realizada no Estádio Dr. Francisco Vieira, em Silves e orga-
nizada em parceria pelo Município de Silves e a Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens (CPCJ) de Silves.

«Queremos que todos os anos as crianças de Silves tenham a possibilidade de 
desfrutar de um dia em que podem brincar livremente e viver na plenitude a 
sua infância», referiu Rosa Palma, Presidente da Câmara Municipal de Silves. «Os 
mais pequenos têm de aprender e ver respeitado o seu direito a brincar e a de-
senvolver a sua imaginação e criatividade; este espetáculo, que os fez viajar à 
selva, permitiu isso, pois teve um cunho marcadamente pedagógico e promotor 
da imaginação», salienta a autarca silvense.

A iniciativa integrou as comemorações do Ano Nacional da Colaboração, uma ini-
ciativa de âmbito nacional, promovida pelo Fórum para a Governação Integrada 
(Forum GovInt) e contou com o apoio do Silves Futebol Clube, dos Bombeiros 
Voluntários de Silves e da Simply.

“DIA MUNDIAL DO BRINCAR” JUNTOU 
ALUNOS DO CONCELHO PARA VER 
CONCERTO DA XANA TOC TOC

A Câmara Municipal de Silves (CMS) colo-
cou, em quatro salas de aula da EB 1 de 
Armação de Pêra e mais quatro salas de 
aula da EB 1 de Pêra, videoprojectores e 
quadros brancos, que servirão para apoiar 
as atividades letivas e melhorar os espaços 
destes estabelecimentos de ensino. 

Também instalou divisórias de duches em 
mais dois estabelecimentos de ensino do 
concelho. Desta feita, foram alterados os 
balneários dos pavilhões da Escolas nas 
E.B.2,3 Garcia Domingues em Silves e João 
de Deus em Messines, complementando-
-se a já realizada nas Escolas EB2,3 de Algoz 
e Armação de Pêra.

Recorde-se que esta iniciativa resulta de 
uma parceria com a Comissão de Prote-
ção de Crianças e Jovens de Silves (CPCJ) 
e Agrupamentos de Escolas do concelho e 
da implementação da experiência “PRIVA-
CIDADE E EQUIDADE: políticas públicas de 
reorganização de espaços promotores de 
bem-estar”, projeto iniciado em 2016, que 
permitiu reestruturar sanitários em espa-
ços escolares, nas piscinas municipais (com 
individualização dos espaços) e construir 
espaços individualizados, garantindo que 
os utentes pudessem ter o seu próprio es-
paço para o duche, não partilhado com os 
demais utentes. 

AUTARQUIA DISPONIBILIZA 
NOVOS EQUIPAMENTOS 
ÀS ESCOLAS

EDUCAÇÃO & JUVENTUDE +
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Numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Silves (CMS) decorre-
ram os jogos Desportivos Escolares – Troféu Espírito Desportivo durante o 

mês de fevereiro, que culminaram com as Festa do Desporto, na qual participa-
ram referente 426 alunos das EB 2, 3 do concelho, num dia cheio de atividades 
desportivas, realizadas no Estádio Dr. Francisco Vieira e no Pavilhão Desportivo 
Mário José, em Silves. A ação terminou com o Dia d’Aventura, iniciativa que visa 
premiar os alunos que ao longo do ano letivo de 2018/2019 revelaram maior Mé-
rito Desportivo, na participação coletiva e individual e do fair-play revelados nas 
atividades físicas desportivas no âmbito da Educação Física e do Desporto Escolar. 
Assim, Assim, 28 alunos da Escola Secundária de Silves desfrutaram de uma ativi-
dade de Arborismo e Paintball no Parque Aventura de Lagos.

TROFÉU PROMOVIDO PELA  
AUTARQUIA TROUXE ESPÍRITO  
DESPORTIVO MAIS UMA VEZ  
ÀS ESCOLAS DO CONCELHO  

Durante as duas edições de 2019 do pro-
grama “Férias Super Fixe” (Páscoa e Verão), 
dinamizado pela Câmara Municipal de Sil-
ves (CMS), através da sua Divisão de Educa-
ção, Desporto, Juventude e Ação Social, 381 
crianças ocuparam os seus tempos livres, 
com a realização de diversas atividades de 
carácter lúdico e pedagógico.

Workshop’s de artes plásticas (oficina de 
dança e de hip-hop) e “ciência divertida”, 
atividades desportivas, idas à praia, ao ci-
nema, a parques aquáticos (Aqualand e 
Zoomarine), sessões de laser tag (jogo de 
estratégia, que coloca duas equipas em 
confronto) e visitas às Fontes de Estombar 
foram as propostas deste ano, para todos 
os meninos e meninas que se inscreveram 
e que ocuparam, deste modo, parte das 
suas férias escolares.

“FÉRIAS SUPER FIXE”  
OCUPARAM 381 CRIANÇAS 
DO CONCELHO DE SILVES
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O 2.º Granfondo Município de Silves/
ADECT, que teve lugar a 15 de setembro, 
juntou cerca de 200 participantes, que 
competiram em duas distâncias: 85km 
(mediofondo) e 120KM (granfondo).

Os líderes da Classificação Geral no gran-
fondo foram Ricardo Pires (1º lugar, re-
presentando a equipa Swick Cycling 
Team/C.B.Almodovar).

No mediofondo o vencedor foi Nuno Men-
des (representando a equipa Swick Cycling 
Team/C.B.Almodovar).

Nas senhoras o destaque foi para Celina 
Carpinteiro, que se classificou em 30º lugar 
na geral do granfondo e venceu na catego-
ria Elites Femininas. 

Recordamos, ainda, que Emanuel Duarte 
(vencedor da camisola branca da Volta a 
Portugal), Rafael Lourenço e David Livra-
mento, três dos mais talentosos ciclistas 
da nova geração destes atletas portugue-
ses, estiveram presentes nesta prova, bem 
como alguns atletas paraolímpicos. 

RICARDO PIRES E NUNO 
MENDES FORAM 1ºS  
CLASSIFICADOS DO GRANDE  
E MEDIOFONDO

DESPORTO +

2.º GRANFONDO MUNICÍPIO  
DE SILVES / ADECT 

A 3ª Edição da Gala Sénior teve lugar no passado dia 14 de dezembro, no Pavi-
lhão da Casa do Povo de Messines. Este almoço convívio reuniu cerca de 500 

seniores inscritos no projeto Desporto Sénior da Câmara Municipal de Silves e 
nos Polos de Educação. Presente esteve a Presidente da Câmara, Rosa Palma e a 
Vereadora do Pelouro de Desporto e Ação Social, Luísa Conduto Luís, bem como 
o Chefe de Divisão, Luís Santos. Foi efetuada uma recolha de alimentos, tendo 
sido angariados 323 Kg, que foram entregues à ELOS Esperança. A Gala teve como 
tema os anos 60/70/80, tendo muitos dos participantes aparecido vestidos a rigor 
e a animação esteva cargo do DJ Vasco Dantas. Os técnicos do Sector de Desporto 
também realizaram diversas coreografias.

GALA SÉNIOR DE NATAL JUNTA  
DESPORTISTAS DE TODO O  
CONCELHO
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MARCHA DOS NAMORADOS  
E SILVES TOUR 2019
Por mais um ano, a Marcha dos Namorados e o Silves Tour 
trouxeram centenas de desportistas a Silves, promovendo a 
saúde e o bem-estar! No Silves Tour, a Casa do Povo de São 
Bartolomeu de Messines recebeu um apoio da autarquia de 
5 mil euros! A Marcha dos Namorados animou a III Mostra 
Silves capital da Laranja!
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ESCOLA MUNICIPAL DE  
NATAÇÃO RECEBEU CERTI-
FICAÇÃO DE QUALIDADE DA 
FEDERAÇÃO PORTUGUESA  
DE NATAÇÃO DE NÍVEL III

Aulas de Fítness, Insufláveis e ações de sen-
sibilização para a preservação do ambiente 
foram a proposta para a animação despor-
tiva de Verão, que teve lugar na Praia dos 
Pescadores, em Armação de Pêra, com or-
ganização da Câmara Municipal de Silves.

Neste espaço esteve, também, a funcionar 
um conjunto de equipamentos disponibili-
zados no âmbito do projeto TransforMAR, 
uma iniciativa do LIDL que a autarquia sil-
vense se associou e que visa desafiar as 
pessoas a recolher plásticos para os trans-
formar em equipamentos para a comuni-
dade. Os aparelhos de circuito de atividade 
física que estiveram em Armação de Pêra 
são feitos com materiais reciclados e, desse 
modo, sensibilizaram-se os visitantes para 
que cuidassem melhor da praia, do mar e 
da natureza em geral.

 

Animação desportiva  
de verão teve mais  
uma edição na praia 
de armação de pêra

DESPORTO +

A Escola Municipal de Natação, localizada no Complexo de 
Piscinas Municipais de Silves, recebeu, em outubro, a Cer-

tificação de Qualidade da Federação Portuguesa de Natação 
(FPNCQ19), desta feita o Nível III, o mais alto e mais importante 
atribuído por esta instituição. O galardão foi recebido pela Ve-
readora do pelouro do Desporto, Luísa Conduto Luís.

Este prémio é o resultado de um trabalho dedicado e empe-
nhado da autarquia e dos seus técnicos que trabalham na Es-
cola Municipal de Natação e que reconhece as qualidades da 
formação realizada junto dos jovens e a sua passagem para o 
nível de competição, bem como a participação por esta escola 
em eventos federados e não federados, a formação contínua e 
ainda a partilha de boas práticas que tem vindo a ser feita.

Recordamos que em 2018 a autarquia já havia sido agraciada 
com o galardão de Nível II, tendo havido desde a primeira hora 
um compromisso da autarquia para garantir que a qualidade 
dos seus serviços seria a de mais alto nível. 
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Foram entregues no dia 3 de junho de 
2019, pela Presidente da Câmara Munici-
pal de Silves, Rosa Palma, as chaves aos 
utentes das Hortas Comunitárias. Todos os 
utentes receberam formação sobre como 
usar o espaço, como diminuir gastos de 
água, entre outros temas.

 Carminda Alves é uma dessas utentes, que 
deste então tem vindo a usar o seu talhão 
para a produção de alhos, ervilhas, favas, 

rabanetes, bróculos e outros deliciosos 
produtos hortícolas que consome em sua 
casa. «Não me poderiam ter dado nada 
melhor que isto», diz ao referir-se a este 
projeto, salientando que tudo é bom: o 
contacto com a natureza e o convívio com 
os “vizinhos”, bem como as condições pro-
porcionadas a todos os aderentes a esta 
iniciativa. «Andamos sempre à procura do 
que vamos semear e da época certa para 
o fazer», conta e salienta que sempre que 
pode lá vai e aproveita muitas vezes para 
«fazer uma caminhadazinha».

Rosa Palma. Presidente da Câmara Munici-
pal de Silves também salienta esta dimen-
são de serviço social deste espaço, já que, 
diz, «estamos, mais do que a disponibilizar 
um local para a realização de práticas agrí-
colas, a fomentar o espírito de partilha e 
de entreajuda e a promover o desenvolvi-
mento de laços, pois as Hortas Comunitá-
rias são precisamente um local para todas 
estas aprendizagens».

 Recordamos que estes espaços destinam-
-se à prática da horticultura de vocação 
eminentemente social e educativa, que 
permitirá aos munícipes que não dispõem 
de terrenos próprios poderem cultivar pro-
dutos hortícolas nos solos disponibilizados 

pela autarquia, garantindo este projeto a 
possibilidade de um complemento aos or-
çamentos dos Agregados Familiares. Para 
além disso, este projeto fomenta o traba-
lho e convívio comunitário, bem como o 
contacto com a natureza.

HORTAS COMUNITÁRIAS DE SILVES 
JÁ ESTÃO EM FUNCIONAMENTO
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AÇÃO SOCIAL +

Câmara Municipal de Silves (CMS) assi-
nou, em 2019, diversos protocolos com 

entidades distintas, todos eles permitindo 
apoiar a população em áreas diferentes. 
Assim, neste momento, a autarquia tem 
parcerias com:

• A Associação Portuguesa de Apoio à Víti-
ma (APAV), promovendo suporte, no âm-
bito Territorialização da Rede Nacional de 
Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, 
na melhoria da resposta de prevenção, 
proteção e combate à violência contra as 
mulheres e à violência doméstica. A qual-
quer pessoa que deseje acompanhamento 
e apoio, o atendimento decorre às terças-

-feiras, das 14h00 às 17h00, no serviço de 
Ação social da CMS.

• A Associação Dignitude (instituição parti-
cular de solidariedade social com sede em 
Coimbra) para o Programa «abem: Rede 
solidária do Medicamento». Este garante 
o acesso ao medicamento em ambulató-
rio por parte de qualquer cidadão que, em 
Portugal, se encontre numa situação de 
carência económica que o impossibilite de 
adquirir os medicamentos comparticipa-
dos que lhe sejam prescritos por receita 
médica.

• A Associação In loco, no Projecto “Prato 
Certo” que visa a sensibilização da comu-
nidade para a adoção de uma alimentação 
mais saudável e preferencialmente de ori-
gem mediterrânea, através da realização 
de sessões de capacitação de técnicos da 
área social, cozinheiros, ajudantes de cozi-

nha, entre outros colaboradores das Insti-
tuições/Associações, agregados familiares 
em situação de insegurança alimentar e 
restante comunidade.

• O Programa “Saúde Oral Para Todos” 
abrange a população de Silves e resulta do 
alargamento do Programa Nacional de Pro-
moção de Saúde Oral e respetiva inclusão 
de Médicos Dentistas nos Agrupamentos 
de Centros de Saúde (ACeS). Desta forma, 
ocorreu a implementação de consultas de 
Saúde Oral no Serviço Nacional de Saú-
de, nos cuidados de saúde primários, no 
Centro de Saúde de Silves, assim como a 
construção de parcerias para o desenvolvi-
mento de iniciativas e projetos promotores 
de saúde oral da população, integrado no 
Plano Local de Saúde.

MUNICÍPIO DE SILVES 
ASSINOU PROTOCOLOS  
COM DIVERSAS ENTIDADES
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O Castelo continua a ser palco de novas 
campanhas arqueológicas, a última das 
quais teve lugar em setembro de 2019, sen-
do dirigida pela Professora Doutora Rosa 
Varela Gomes, da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade 
Nova de lisboa (UNL), através do Instituto 
de Arqueologia e Paleociências (IAP). Esta 
campanha contou com a colaboração do 
Município de Silves e centrou-se no setor 
nascente da alcáçova, pretendendo-se 
prosseguir com a identificação de impor-
tante parte do palácio do século XI. Este, 
famoso no Ocidente Peninsular, é conheci-
do como “O Palácio das Varandas” de Silves 
- referido na poesia intitulada “Evocação a 
Silves” de Al-Mutamid. 

CASTELO FOI PALCO DE NOVA 
CAMPANHA ARQUEOLÓGICA

Silves é, como todos bem sabemos, uma 
cidade com uma longo passado, com 

muitos monumentos e com muitas estó-
rias que se escondem, por exemplo, no 
subsolo, aguardando por momentos nos 
quais se possam revelar. Um desses mo-
mentos foi desencadeado pelos trabalhos 
de reabilitação urbana do centro histórico, 
que deu a conhecer um pouco mais do que 
terá sido vivido pelos que aqui estavam no 
final do século XIII, num momento em que 

terá existido um conflito, na cidade então 
sob domínio islâmico, já que foi descober-
ta uma estrutura escavada na rocha, que 
continha pedras, materiais de construção e 
outros elementos banais, bem como uma 
quantidade inusitada de ossos de animais, 
entre os quais um cavalo e, debaixo deste, 
um esqueleto de uma criança. Estes mate-
riais, que estão a ser estudados por técni-
cos especialistas, darão pistas para o que 
se terá passado nessa altura. 

Do mesmo modo, debaixo das Portas da 
Cidade foi descoberto um pavimento de 
lajeado bastante que não é do período is-
lâmico, uma vez que nas juntas das pedras 
e no sedimento subjacente foram encon-
tradas moedas da primeira dinastia portu-
guesa, o que permite datar o pavimento de 
finais do século XIII, inícios do XIV.

Ainda no decurso destas obras, foi desco-
berta uma grande estrutura da época islâ-
mica, que se localiza por baixo do edifício 
da Catedral. Atendendo à orientação e à 
localização poderá corresponder às fun-
dações da mesquita principal da cidade. 
Neste momento existe, à superfície, uma 
réplica do que está no subsolo e está em 
fase de execução um totem interpretativo.

OBRAS DO CENTRO HISTÓRICO  
DE SILVES CONTINUAM A REVELAR 
UMA CIDADE COM HISTÓRIA
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Uma rota relacionada com as várias Ermidas existentes no concelho e sinalé-
tica informativa dos monumentos foram apresentados durante as Jornadas 

Europeias do património, no passado mês de setembro. 

Esta nova sinalética identifica os monumentos classificados de âmbito nacional 
do concelho, permitindo que todos os visitantes possam ter mais informação so-
bre os mesmos, já que os textos que contêm são bilingues (português e inglês) e 
todos remetem, através de um QR-Code, para o portal da autarquia, onde estão 
disponíveis os dados destes monumentos. 

A Rota das Ermidas dá a conhecer as características e funções específicas de dez 
pequenos templos existentes no concelho. Estes foram implantados em áreas um 
pouco afastadas dos núcleos populacionais, onde por vezes a comunidade só se 
deslocava em romaria e que convidam à contemplação mística/religiosa e a uma 
aproximação ao divino

O Pelourinho de Silves, localizado na Pra-
ça do Município, foi alvo de intervenção de 
conservação e restauro durante os meses 
de fevereiro e março. A intervenção neste 
monumento, classificado como Monumen-
to de Interesse Público desde 1933, incidiu 
no tratamento e minimização de diversas 
patologias e danos decorrentes da exposi-
ção à ação ambiental e antrópica.

Também o pavimento em madeira da Ca-
tedral de Silves foi intervencionado em se-
tembro, em colaboração com a Paróquia 
de Nossa Senhora da Conceição de Silves, 
entidade responsável pela utilização diá-
ria daquele edifício e com aprovação da 
Direção Geral do Património Cultural, por 
se tratar de um Monumento Nacional. 
Bastante mal tratado, sobretudo devido às 
condições ambientais do espaço (nomea-
damente o excesso de humidade outrora 
ali existente) e à ausência ou realização 
de manutenções deficientes e restauros 
dissonantes, a madeira existente apresen-
tava boa qualidade, pelo que se procedeu 
à recuperação, limpeza, desinfestação, 
consolidação, preenchimento de lacunas, 
substituição de restauros dissonantes e 
aplicação de camada de proteção.

O Castelo também foi objeto de obras de 
conservação e restauro da Torre 1 e Alçado 
Sul junto à entrada do Castelo de Silves em 
setembro.

Todos estes trabalhos foram da respon-
sabilidade do Serviço de Conservação e 
Restauro da Divisão de Cultura, Turismo e 
Património da Câmara Municipal de Silves 
e do Serviço de Pedreiros da Divisão de 
Obras Municipais e Trânsito.

MUNICÍPIO DE SILVES APRESENTOU 
PROPOSTA DE ROTA DAS ERMIDAS  
E SINALÉTICA INFORMATIVA DOS 
MONUMENTOS

MUNICÍPIO REALIZOU INTER-
VENÇÕES DE RECUPERAÇÃO 
E PRESERVAÇÃO EM VÁRIOS 
MONUMENTOS DA CIDADE

PATRIMÓNIO +
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O Festival de Teatro V Acto decorreu em Silves, entre 9 e 17 de novembro, sendo 
cabeça de cartaz nesta edição Sofia Alves e João de Carvalho, que interpretaram 

a peça Porta com Porta. Promovido pela Câmara Municipal de Silves, o festival já vai 
no quinto ano de atividade e decorreu no Teatro Mascarenhas Gregório, Biblioteca 
Municipal de Silves e em outros locais da cidade, nomeadamente as escolas.
A iniciativa integrou diversas atividades onde se incluem diversos géneros teatrais 
(como o teatro de revista, teatro de rua, teatro infantil/juvenil, entre outros, em produ-
ções que incluíram grupos do concelho, como o Grupo de Teatro Penedo Grande e os 
Grupos de Teatro Sénior de Silves, Pêra e Armação de Pêra) e workshops. 

SOFIA ALVES E JOÃO DE CARVALHO 
FORAM CABEÇA DE CARTAZ DO  
FESTIVAL DE TEATRO V ACTO

O ano que terminou foi de grande suces-
so para a rúbrica LADO B, que trouxe até 
ao concelho de Silves grandes nomes da 
música nacional, com salas esgotadas. A 
conversa e a música juntaram-se em diver-
sos locais, promovendo-se diversos estilos 
musicais.

Mafalda Veiga abriu o ano, em formato inti-
mista e com um concerto esgotado no Tea-
tro Mascarenhas Gregório a 25 de janeiro. 
Em março, por ocasião das celebrações do 
189.º aniversário de João de Deus, Tantanka 
atuou no auditório Francisco Vargas Mogo, 
em SB Messines. Maio trouxe a Silves, ao 
TMG, Sean Riley, Num formato minimalista 
e introspetivo, o músico apresentou o seu 
último projeto “Califórnia”.

Em outubro este formato regressou com a 
atuação de Miguel Gizzas, autor dos traba-
lhos “O dia em que o mar voltou”, “Até que 
o mar acalme” e “Tempo ganho” e autor do 
1º Romance Musical do Mundo. O nome 
que se seguiu foi David Fonseca, conhecido 
por ter dado voz ao projeto Silence4, que 
fez o seu espetáculo no Centro Pastoral de 
Pêra. O ano terminou em grande, com a 
presença de Berg, mais precisamente Teó-
filo Sonnenberg (Berg), que trouxe o seu 
novo álbum, “Tempo”, ao TMG

LADO B VOLTA TRAZER 
GRANDES NOMES DA  
MÚSICA A SILVES

O auditório da CCAM de S.B. de Messines 
foi palco de um dueto composto pelos mú-
sicos Tim e António Manuel Ribeiro, por 
ocasião das comemorações do poeta e pe-
dagogo, João de Deus, que contou com in-
terpretações musicadas a este ilustre filho 
da terra, numa actuação inédita.

Dueto inédito comemorou 
João de Deus
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CULTURA +

O Teatro Mascarenhas Gregório (TMG) recebeu, ao longo de todo o ano de 
2019, vários grupos e géneros teatrais, desde o teatro para a infância, com 

os espetáculos “Milho por Peixe” (musical) e “Amor de Margarida” (técnica mista, 
com palhaço e pianista). As iniciativas, promovidas pela Câmara Municipal de Sil-
ves, contaram com a interpretação da CENEA Associação Cultural e da Associarte, 
respetivamente. “D. Quixote de La Mancha e seu amigo Sancho Pança”, clássico 
da literatura espanhola, também foi interpretado pela Byfurcação – Associação 
Cultural, tendo como destinatário o público mais jovem.

A 27 de março, data em que se celebra o Dia Mundial do Teatro, subiu a cena a 
peça “O Velho da Horta”, interpretada pela companhia “Ao Luar Teatro”. Para o 
público mais adulto o TMG incluiu, ainda, na sua programação, as peças: “A última 
noite do capitão”, monólogo interpretado por Filipe Crawford e a peça “Pas de 
Deux”, pelo Teatro Experimental do Nordeste, uma adaptação da obra “Nada de 
Dois” de Pedro Mexia. 

TEATRO MASCARENHAS GREGÓRIO 
ACOLHEU DIVERSAS PEÇAS DE  
TEATRO EM 2019



A s duas orquestras – Orquestra Clássica do Sul (OCS) e de Jazz do Algarve (OJA) 
– levaram diversos projetos e espetáculos às freguesias do concelho de Silves, 

permitindo que estes géneros musicais e compositores clássicos pudessem ser apre-
ciados e desfrutados pelos munícipes. 

O jazz também fez parte das iniciativas musicais trazidas ao concelho. “Sound Cap-
sules Masterclass” dirigiu-se aos maiores de 12 anos, quer do público geral, quer 
alunos dos agrupamentos escolares Silves e Silves Sul, que foi dinamizada pela OJA. 
“Silves recebe a Orquestra de Jazz do Algarve” foi o nome do programa que decorreu 
em dezembro, e o destaque principal desta iniciativa foi a exposição fotográfica “Jazz 
on the Move”, que esteve patente ao público até dia 6 de janeiro de 2020. Associado 
a esta iniciativa, o Duo Hugo Alves e Diogo Russo atuaram no Teatro Mascarenhas 
Gregório. Integrando a iniciativa “Silves Alegria do Natal”, a OJA convidou Sara Miguel, 
Narcí Gonzalez, Vasco Agostinho, tendo atuado na Praça Al-Mutamid.

MÚSICA CLÁSSICA E JAZZ TAMBÉM  
VIERAM A SILVES COM AS ORQUESTRAS 
CLÁSSICA DO SUL E DE JAZZ DO ALGARVE

Todas as sessões da terceira série do Jazz 
nas Adegas tiveram lotação esgotada e 
houve inovações: realizaram-se duas ses-
sões em espaços fora das adegas – a Fá-
brica da Corticeira Amorim e o Castelo de 
Silves.

JAZZ NAS ADEGAS TEVE  
SEMPRE LOTAÇÕES  
ESGOTADAS
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Pelo sexto ano consecutivo o Castelo de Silves foi o local eleito 
para a realização dos Sunset Secrets – Quintas do Castelo. 

De 27 de junho a 1 de agosto, seis sessões tiveram lugar e per-
mitiram apreciar diversos artistas e géneros musicais, para além 
de momentos relacionados com a gastronomia e os produtos 
da terra. Jazz com a Orquestra de Jazz do Algarve - Smooth Jazz 
Quartet (OJA), Fado com Ricardo Martins convida Sara Gonçal-
ves, Indie/Trip Hop com Deep:Her, Blues & Rock com Nanook 
plays the Blues, Folk/Country com Daniel Kemish e Fusão lusó-
fona/Músicas do Mundo com SENZA foram as propostas deste 
ano, que traíram um público numeroso e deliciado com o cená-
rio único proporcionado pelo Castelo.

SUNSETS CONSOLIDARAM  
CONCEITO E PÚBLICO

Vários espetáculos musicais tiveram lugar, nos meses de julho e 
agosto, em Armação de Pêra. Com organização da Câmara Mu-
nicipal de Silves, estas ações pretenderam dinamizar a vila e pro-
porcionar aos muitos visitantes que ali passaram as suas férias 
momentos únicos. Destaque especial mereceram as coletividades 
e músicos do concelho que ali atuaram, como Banda da Socieda-
de Filarmónica Silvense, Ranchos Folclóricos de SB Messines e do 
Algoz e Eduardo Ramos.

MUNICÍPIO DE SILVES PROMOVEU ANIMAÇÃO  
DE VERÃO EM ARMAÇÃO DE PÊRA



O músico Carlão (o “Pacmam” da banda Da Weasel) esteve na Escola Secundá-
ria de Silves, no dia 8 de outubro, para falar com os alunos deste estabeleci-

mento de ensino. A atividade, organizada pela Câmara Municipal de Silves através 
da sua Biblioteca Municipal e em colaboração com a escola, destinou-se a alunos 
do 9º ano e do ensino secundário.

“Livres e Iguais” é o projeto que deu corpo a esta sessão com os estudantes, um 
projeto pedagógico de promoção do Interculturalismo (desenvolvido pela empre-
sa Betweien em parceria com Carlão, a Associação SOS Racismo e o Conselho 
Português para os Refugiados), que tem o propósito de sensibilizar e acabar com 
qualquer tipo de discriminação fundada na ignorância e no ódio. Este projeto 
deu origem a um livro, no qual se abordam questões como o Racismo, a Discri-
minação Étnica e a Xenofobia. Foram, ainda, apresentadas algumas ferramentas 
de reflexão e autoconhecimento, de enquadramento teórico e jurídico e alguns 
dados estatísticos, para além de três histórias ficcionadas e a letra de três temas 
musicados pelo Carlão sobre estas temáticas. Esta iniciativa enquadrou-se nas 
atividades previstas no âmbito da oferta educativa para as escolas.

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES  
TRAZ CARLÃO À ESCOLA SECUNDÁRIA  

O PTIS@LITERACIA DIGITAL, Projeto de Tec-
nologias da Informação para Seniores, pro-
movido pela Câmara Municipal de Silves, 
através da Biblioteca Municipal (BMS) e que 
se iniciou em 2018, foi um dos projetos se-
lecionados pela Associação Portuguesa de 
Bibliotecários, Arquivistas e Documentalis-
tas (BAD) para integrar um Web Site, sobre 
o contributo das bibliotecas para o cumpri-
mento dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável e a Agenda 2030.

O júri do Prémio Boas Práticas em Bibliote-
cas Públicas Municipais, na sua 5ª edição, 
decidiu atribuir um dos Prémio de 2018, 
ao projeto “Biblioteca de Praia” da Biblio-
teca Municipal de Silves. Foi atribuída uma 
Menção Honrosa pela forma como procura 
aproximar a biblioteca pública da popula-
ção, reforçar a vertente de socialização da 
biblioteca e identificar oportunidades de le-
var serviços de biblioteca pública para fora 
dos espaços tradicionais tendo em conta as 
características das comunidades que ser-
vem. Estas distinções foram entregues por 
ocasião do 15º Encontro da Rede Nacional 
de Bibliotecas Públicas, em Leiria.

PROJETO PROMOTOR DA 
LITERACIA DIGITAL PARA 
SENIORES PROMOVIDO PELA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
SILVES INTEGRA SITE DA BAD

BIBLIOTECA DE SILVES  
RECEBE DISTINÇÃO PELO 
PROJETO “BIBLIOTECA DE 
PRAIA”

BIBLIOTECA +



A vança a bom ritmo a faixa de gestão de combustível (FGC) em execução pelo 
Município de Silves entre SB Messines (Passadeiras) e São Marcos da Ser-

ra (Vale Grande de Cima). De acordo com Proteção Civil municipal a faixa visa 
operacionalizar um corredor penetrante na principal bolsa florestal existente no 
concelho de Silves e aquela que apresenta uma maior vulnerabilidade na pro-
pagação de incêndios florestais. Visa garantir, em caso de sinistro, a entrada de 
meios de combate e possibilitar a evacuação e autoproteção da população dis-
persa ai residente. O referido corredor contará com a limpeza de vários pontos 
de água e a criação/limpeza de áreas para posicionamento de meios e de apoio 
às operações.

Após a intervenção física em curso, iniciar-se-á uma operação de sensibilização 
porta a porta com o intuito de alertar a população residente para os riscos de-
correntes da coabitação com o meio florestal envolvente. Com recurso a uma 
abordagem de proximidade serão informados sobre os procedimentos preventi-
vos e de autoproteção a adotar numa comunidade caracterizada por ter muitos 
estrangeiros e alguma população idosa residente. Complementarmente, estas 
ações estender-se-ão a outras áreas, dando particular atenção à validação do le-
vantamento de campo efetuado desde 2016, com a georreferenciação da popu-
lação isolada no meio rural e florestal do concelho, numa vasta área delimitada a 
Norte de Estrada Nacional n.124.

No conjunto, as ações de limpeza, o registo e monitorização de queimas e os es-
clarecimentos porta a porta visam concretizar a estratégia e programas nacionais 
de redução e resposta ao risco no âmbito dos incêndios florestais, de acordo com 
as especificidades do nosso território.

Os trabalhos contam com o apoio do robô de lagartas recentemente adquirido 
pelo Município tendo já sido realizados 5 km de um total de 12 km propostos 
para a referida área e representam um forte contributo no esforço conjunto de-
senvolvido por várias entidades e associações locais no concelho de Silves na 
defesa da floresta contra Incêndios (DFCI) que, contabilizam, já largas centenas 
de hectares (faixas e mosaicos) limpos.

PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL  
PÕE EM MARCHA MEDIDAS  
DE PROTEÇÃO

Nove agentes municipais de Proteção Civil 
de Silves e de Loulé receberam formação 
sobre diferentes técnicas de identificação 
e destruição de ninhos de vespas asiáticas, 
em contexto de trabalho de campo, atra-
vés de uma parceria de trabalho de grande 
proximidade com o Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Montemor-o-Velho (distri-
to de Coimbra), que orientou a formação.

Este serviço, cuja experiência no âmbito da 
identificação, monitorização e destruição 
de ninhos de vespas asiáticas naquele ter-
ritório e trabalho inovador e consistente é 
amplamente reconhecido, tem vindo a eli-
minar diariamente entre 15 a 16 ninhos de 
vespa velutina no concelho, com recurso a 
tecnologia própria, que tem vindo a ser de-
senvolvida para esse efeito.

Note-se que a vespa velutina é uma espécie 
invasora, que causa impactos e efeitos ne-
gativos graves em três áreas distintas: no 
ambiente e biodiversidade (já que exercem 
uma forte predação de abelhas e de ou-
tros insetos polinizadores, que garantem 
o equilíbrio dos ecossistemas), na saúde 
pública (pois são um risco para as pessoas, 
devido à sua picada) e na apicultura (atra-
vés da destruição de colmeias), apresen-
tando por isso, também, um efeito negati-
vo no que toca à dimensão económica.

PROTEÇÃO CIVIL DE 
SILVES RECEBE FORMAÇÃO 
OPERACIONAL DE COMBATE À 
VESPA ASIÁTICA (VELUTINA) 
EM MONTEMOR-O-VELHO

Silves Proteção Civil +
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Um programa vasto e que se prolongou ao 
longo de todo o mês de abril de 2019 as-
sinalou, em Silves, o 45º Aniversário do 25 
de Abril.

Teatro com “Memórias de Abril” (textos de 
Manuel Alegre, Ary dos Santos, Fernando 
Pessoa e testemunhos reais), pela mão do 
projeto ESTÓRIAS COM ASAS, aconteceu na 
Biblioteca Municipal de Silves, que também 
acolheu o lançamento da Obra “Zeca Afon-
so ‒ Inéditos”, com 2 CD'S inéditos e o livro 
comemorativo do 90º aniversário do nasci-
mento de José Afonso, do jornalista Adelino 
Gomes. No Teatro Mascarenhas Gregório 
(TMG) foi a cena a peça “Vidas Clandesti-
nas”, pelo grupo Lendas d´Encantar, segui-
do de uma Tertúlia que contou com a pre-
sença de Margarida Tengarrinha. 
Cinema (com o ciclo “Memórias da Revolu-
ção”), encontros com presos políticos (Do-
mingos Abrantes e Conceição Matos), músi-
ca com o concerto “Por Terras do Zeca”, no 
TMG (no qual atuou João Afonso, sobrinho 
de José Afonso), a habitual sessão solene da 
Assembleia Municipal e um almoço conví-
vio aberto a toda a população, na FISSUL 
foram momentos altos deste programa.

As cores, brilho e misticismo da quadra natalícia regressaram a Silves, à Praça 
Al Muthamid, em mais uma edição do evento Silves Alegria do Natal, que 

animou a cidade de 6 de dezembro de 2019 a 6 de janeiro de 2020. Uma mega 
pista de gelo natural, o mercadinho de Natal, ateliês, a casa do Pai Natal, figuras 
natalícias de grande dimensão, animação e diversões foram alguns dos atrativos. 
Nesta edição, as vilas de Armação de Pêra e de SB Messines receberam, também, 
algumas atividades a realizar nos mercados municipais. A Fortaleza de Armação 
de Pêra, e o Jardim Municipal de SB Messines acolheram, também, alguns ele-
mentos cénicos deste evento.

45 ANOS DO 25 DE ABRIL 
FORAM ASSINALADOS  
COM PROGRAMA FESTIVO

SILVES ALEGRIA DO NATAL ANIMOU 
QUADRA NATALÍCIA COM MEGA 
PISTA DE GELO NATURAL

DE 06 DE DEZEMBRO A 6 DE JANEIRO
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CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES 
HOMENAGEOU ATLETAS, INSTITUIÇÕES  
E PERSONALIDADES DO CONCELHO 

COMEMORAÇÕES DO DIA DO MUNICÍPIO

A Câmara Municipal de Silves (CMS) assinalou o “Dia do Município” com uma 
sessão de homenagem a atletas, instituições e personalidades do concelho, 

que teve lugar no Castelo de Silves, no dia 2 de setembro. 

Esta homenagem permitiu destacar os praticantes de atividades desportivas que 
ao longo do último ano se sagraram campeões em diferentes modalidades. As 
Distinções de Mérito Municipal foram atribuídas a personalidades e instituições 
que, com o intuito da prossecução do bem comum, contribuíram para o engran-
decimento e dignificação do Município, a saber: Silves Futebol Clube e Escola Se-
cundária de Silves; Capitão José Inácio da Costa Martins - Capitão de Abril (Ho-
menagem Póstuma); António Estrela – Resistente Antifascista, dirigente do PCP, 
Corticeiro, comerciante (Homenagem Póstuma); José António Correia Viola – re-
sistente antifascista, autarca, ex-Presidente da Câmara Municipal de Silves; Vitor 
José Cabrita Neto – resistente antifascista, político, ex-Secretário de Estado do 
Turismo, dirigente associativo; Teodomiro Cabrita Neto – historiador, professor, 
jornalista, dramaturgo, ensaísta; João Manuel Rocha de Sousa – Artista Plástico, 
Professor, Crítico de Arte, Escritor; Rodrigo Gomes - licenciado em Escultura pela 
Universidade de Évora, pós-graduado em Arte Sonora e mestre em Multimédia 
pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. 

A atividade terminou com um concerto em que atuaram a Banda da Sociedade 
Filarmónica Silvense e o músico Rogério Charraz e os Irrevogáveis.



A Escola Secundária de Silves (ESS) assinalou, em 2019, o 
seu primeiro centenário, que foi comemorado a 14 de 

setembro, com um jantar, no qual esteve presente o exe-
cutivo da CMS e que reuniu centenas de antigos e atuais 
alunos, professores, funcionários e comunidade em geral. A 
Câmara Municipal de Silves associou-se ainda a esta come-
moração custeando a edição de um livro (ainda em prepa-
ração), da autoria de Rogélio Mena Gomes e promovendo 
uma exposição sobre este estabelecimento de ensino, que 
esteve patente no Edifício dos Paços de Concelho. A ESS foi, 
também, uma das instituições distinguidas no Dia do Município.

Recordamos que foi em 1919 que foi criada a então Escola 
Elementar de Comércio e Indústria de Silves. Durante mui-
tos anos, foi destino de estudantes do Algarve e do Baixo 
Alentejo, tendo ao longo destes 100 anos sido o único esta-
belecimento de ensino deste nível do concelho. Em 2017/18 
foi eleita a melhor do Algarve, pelo terceiro ano consecutivo, 
com base no ranking das melhores escolas do País.

Um poema musicado, da autoria de Zé da Ponte, conhecido 
músico já falecido e aluno da ESS, foi relembrado na festa 
que assinalou os 100 anos da ESS.

Lembro a lição que a estudar eu sonhei,

De ti, oh Escola, que me viste crescer,

Os meus velhos sonhos ficarão sempre teus!

Não os quero esquecer,

Nem dizer-te adeus!

ESCOLA SECUNDÁRIA  
DE SILVES COMEMOROU 
100 ANOS

Associando-se às comemorações do 100º Aniversário do Sil-
ves Futebol Clube (SFC), A Câmara Municipal de Silves (CMS) 
homenageou os antigos presidentes desta instituição no 
dia 4 de abril, numa sessão solene nos Paços do Concelho.

Do mesmo modo, custeou a edição de uma obra em livro, 
da autoria de Armando Alves, jornalista desportivo, que 
conta a história destes 100 anos de vida do SFC. A apresen-
tação deste livro teve lugar no Teatro Mascarenhas Gregó-
rio, no dia 5 de abril.

«Deixamos os nossos sinceros parabéns ao SFC e deseja-
mos que muitos mais anos possam passar por esta coleti-
vidade, plenos de sucessos e de alegrias, que são também 
alegrias para todo o Município».

MUNICÍPIO DE SILVES 
HOMEAGEOU ANTIGOS  
PRESIDENTES

NO 100º ANIVERSÁRIO DO SILVES FUTEBOL CLUB
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A 3.ª Mostra Silves Capital da Laranja decorreu, em 2019, nos dias 15, 16 e 17 de 
fevereiro, com as atuações de Cuca Roseta, António Zambujo e Fole Percus-

sion. Teve, ainda, a presença de um ilustre visitante, o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa e foi destaque do programa da RTP “Aqui Portugal”.

Na edição de 2020, a Fissul voltará a ser palco de mais espetáculos e animação, 
desta feita com Ana Moura, Rita Guerra e De Moda Em Moda.

Com várias dezenas de expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura, pro-
dutos regionais, doçaria, artesanato e gastronomia, conferências sobre citricul-
tura, bem com algumas associações e entidades locais e regionais, esta mostra 
promove a marca Silves Capital da Laranja, os produtores e os assuntos que inte-
ressam para a melhoria deste sector.

MOSTRA SILVES CAPITAL DA  
LARANJA CONTOU COM VISITA  
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA




