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EDITORIAL
A atividade do Município de Silves apresenta-se como 

dinâmica e intensa, prosseguindo o rumo do de-
senvolvimento sustentável iniciado no anterior mandato  
autárquico 2014-2017, no respeito pelo conjunto das linhas 
de orientação estratégica que foram delineadas. 

A actividade municipal é comprovada com os últimos três 
anos de trabalho (2018-2020) que são objeto de apresen-
tação neste Boletim Municipal e que demonstram o quanto 
se tem feito em prol da melhoria da qualidade de vida e do 
bem-estar das populações. 

O nível de investimento público, aliado ao constante de-
sendividamento do Município de Silves, é absolutamente  
determinante para a avaliação da qualidade do desempen-
ho autárquico. É assim que, no quadro do investimento ma-
terial que perpassa os diferentes domínios da intervenção 
- designadamente a remodelação das redes de abasteci-
mento de água, saneamento e drenagem de águas pluviais, 
a beneficiação da rede viária, a renovação e requalificação 
do meio urbano, a construção e reabilitação de edifícios e 
equipamentos, a conservação e valorização do património, 
a limpeza e higiene pública, a eficiência energética e hídri-
ca, o reforço da mobilidade e segurança rodoviária - a 
política municipal se mantém ambiciosa, apesar da atual 
pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da 
doença Covid-19, e da crise económica e social provocado 
pela mesma, e, consequentemente, das incertezas que se 
avizinham no futuro próximo. 

A estruturação do investimento material que se apresenta 
no presente boletim através de “obra concluída”, “obra em 
curso”, “obra em fase de concurso público” e “obra em fase 
de projeto técnico”, ilustra, concreta e objetivamente, a  
amplitude do trabalho desenvolvido e a robustez dos  
resultados obtidos.

Noutras áreas da intervenção municipal, como a educação, a 
cultura, o desporto, a ação social, a habitação, o património 
cultural e o turismo, são relevantes os projetos e as  
atividades realizadas, as iniciativas e os investimentos  
promovidos, emergindo, nalguns casos, a criatividade e a 
sua natureza impactante e estimuladora do desenvolvi-
mento socioeconómico do concelho de Silves. 

Com efeito, projetos tão diversos como a “Mostra - 
Silves, Capital da Laranja”, a “Rota da Laranja”, o “Jazz nas  

Adegas”, o “Lado B”, a “Feira Medieval”, a criação da “Área 
Marinha Protegida de Interesse Comunitário” na Baía de 
Armação de Pêra e a candidatura do “Geoparque Argarven-
sis” a Património da UNESCO, no âmbito de uma parceria  
intermunicipal, a “Horta Comunitária de Silves”, a “com-
postagem doméstica e comunitária” e a recolha de  
bioresíduos, o plano/projeto estratégico de “Combate 
às Perdas de Água”, a criação de “Áreas de Reabilitação  
Urbana” em Silves, São Bartolomeu de Messines e  
Alcantarilha, e a conclusão do procedimento de revisão do 
PDM de Silves, que culminou com a aprovação de um novo 
PDM para o concelho, atestam bem a ambição, a pujança e 
a assertividade das políticas municipais.

A relação de proximidade, interajuda e complementaridade 
com as associações e colectividades, bem como com as 
Freguesias e Uniões de Freguesias, evidencia a natureza 
aberta e transparente da gestão municipal, assim como a 
vontade de melhor servir as comunidades e as populações, 
cuja demonstração é patenteada com a execução dos  
programas de apoio ao movimento associativo (PAIAC,  
PAIIS, PAMAD e PAAJU) e com a duplicação da transferência 
de verbas para as Freguesias e Uniões de Freguesias, de 
cerca de meio milhão para um milhão de euros (por ano), 
que se mantêm sem cortes, apesar dos tempos de crise.

É firme intenção do executivo prosseguir a governação 
municipal com sentido de responsabilidade, empenho 
e espírito de missão, numa relação estreita com todos 
os trabalhadores do Município de Silves, com o objetivo 
de defender a qualidade do serviço público e de tornar o  
concelho de Silves mais atrativo, dinâmico, coeso,  
competitivo e sustentável, na certeza de que há longo 
caminho ainda por percorrer.

ROSA PALMA
PRESIDENTE DA CÂMARA  
MUNICIPAL DE SILVES



BOLETIM MUNICIPAL4

Autarquia +

• Durante o atual mandato autárquico (2018-2021), no âm-
bito da delegação de competências municipais, o Município 
de Silves quase que duplicou as transferências financeiras 
para as Freguesias e Uniões de Freguesias do concelho - de 
558 mil euros para 1 milhão e 70 mil euros.

• O Município de Silves apoia a missão dos Bombeiros Vo-
luntários de Silves e de São Bartolomeu de Messines, com 
subsídios que ascendem a 500 mil euros.

• O Município de Silves atribui apoios diretos anuais às as-
sociações, coletividades e clubes do concelho na ordem 
dos 550 mil euros.

• O Município de Silves encontra-se empenhado na criação 
da “Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário”, que 
abrange a Baía de Armação de Pêra, a qual beneficia de 
condições oceanográficas especiais e do maior recife ro-
choso costeiro de Portugal, a baixa profundidade, que reú-
ne valores ecológicos ímpares no contexto algarvio, apre-
sentando uma biodiversidade extremamente valiosa para 
a ciência.

• O Município de Silves pagou, em outubro de 2020, a últi-
ma prestação à Banca, no âmbito da resolução do processo 
“Viga d´Ouro”, cuja origem remonta a 2004. Entre 2014 e 
2020, a autarquia liquidou um total de 5,5 milhões de eu-
ros, regularizando, assim, todas as dívidas bancárias e ju-
ros de mora que pendiam sobre o erário municipal. 

• O Município de Silves é, conjuntamente com Loulé e  
Albufeira, aspirante a Geoparque Mundial da Unesco.

• Na sequência da conclusão do procedimento de revisão 
do PDM de Silves de 1995, o Município de Silves passou a 
ser o primeiro município do Algarve a ter um novo PDM de 
2.ª geração.

• O Município de Silves foi o primeiro no Algarve a candida-
tar ao CRESC Algarve 2020 um projeto na área da eficiência 
energética nas infraestruturas públicas, mais concreta-
mente para o Complexo das Piscinas Municipais de Silves, 
constituído por 5 medidas: instalação de painéis solares, 
instalação de painéis fotovoltaicos, substituição da iluminação 
existente por LED, substituição do sistema de bombagem 
por bombas de alta eficiência e colocação de mantas térmicas.

• O Município de Silves foi o primeiro do Algarve a apresen-
tar candidatura nacional ao Programa Operacional da Sus-
tentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR), 
com a operação estratégica de “Controlo e Redução de 
Perdas no Sistema de Abastecimento de Água”, no valor de 1,4 
milhões de euros.

Curiosidades

Sabia que...
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• O Município de Silves foi um dos quatro primeiros municí-
pios nacionais que apresentaram candidatura ao Programa 
1.º Direito (aquisição de habitação para fins sociais), sendo 
que foi o único a sul do Tejo.

• O Município de Silves foi considerado “Município 
amigo do desporto" desde o ano de 2018, pela As-
sociação Portuguesa de Gestão do Desporto (APO-
GEDS), que classificou Silves como “Município de Exce-
lência”, pela distinção da Escola Municipal de Natação, 
que recebeu a Certificação de Qualidade da Federação  
Portuguesa da Natação - Nível III.

• O Município de Silves recebeu da Liga dos Bombeiros  
Portugueses a “Medalha de serviços distintos – Grau Ouro”, 
como reconhecimento do seu apoio fundamental à pros-
secução da missão de interesse público atribuída aos  
bombeiros. 

• O Município de Silves foi o primeiro do Algarve a criar uma 
APP, denominada “Rota da Laranja”, que orienta o visitante, 
permitindo criar filtros de interesse pessoal (v.g., visitação 
de pomares de laranja, adegas, património e realidade  
virtual), para conhecer o concelho de Silves, com as suas 
gentes, tradições, vivências, a sua história, em sintonia 
com os vários parceiros da rota, no domínio da citricultura,  
restauração, alojamento e comércio local.

• O “Jazz nas Adegas”, que traduz a simbiose entre a  
promoção dos vinhos do concelho de Silves e a música, 
é considerado um evento municipal de excelência no  
panorama cultural algarvio.

• O Município de Silves criou um regulamento municipal 
para disciplinar o exercício da atividade de autocaravanis-
mo que foi considerado, pela Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Algarve, como um pas-
so pioneiro e decisivo para a consolidação da “Estratégia  
Regional de Acolhimento ao Autocaravanismo”, em virtude 
de contribuir para a qualificação da atividade do autocara-
vanismo e promover a harmonização regulamentar junto 
dos demais municípios do Algarve.

• O Município de Silves pauta o conjunto da sua ação  
autárquica de acordo com 31 linhas de orientação estraté-
gica, de execução continuada, criadas desde 2014, com o  
propósito de promover o desenvolvimento sustentável 
de todo o território do concelho, através de uma gestão  
autárquica responsável e assente em prioridades, integra-
da e criteriosa.

Desde o anterior mandato autárquico, o Município de 
Silves apresentou 52 candidaturas a financiamento  

comunitário e/ou nacional, correspondendo a despesa ele-
gível no valor de 14,2 milhões de euros e a comparticipa-
ções no valor de 5,6 milhões de euros.

Destacamos as seguintes CANDIDATURAS:

Reabilitação do Centro Histórico de Silves - 3.ª fase 
(942 mil euros) 

Ampliação da Rede de Abastecimento de Água ao 
Benaciate e Lavajo (927 mil euros) 

Requalificação do Jardim da República  
(1,8 milhões de euros)

Otimização da Eficiência Energética das Piscinas 
Municipais (458 mil euros)

Controlo e Redução de Perdas no Sistema de 
Distribuição e Adução de Água (1,4 milhões de euros) 

Remodelação e Ampliação da EB1 de Silves  
(1,8 milhões de euros) 

Remodelação e Ampliação da EB1 de Alcantarilha  
(887 mil euros)

Ecovia do Litoral Sul – Armação de Pêra  
(1,6 milhões de euros) 

Implementação de Recolha Seletiva de Resíduos 
Urbanos Biodegradáveis (397 mil euros) 

Requalificação do Bairro do Progresso/Casa da 
Juventude (1,2 milhões de euros) 

Valorização e Beneficiação da Rua Atrás dos Muros  
(1 milhão de euros)

Remoção de Fibrocimento na EB 2,3 de Algoz  
(181 mil euros)  

Remoção de Fibrocimento na EB 2,3 de Armação de Pêra 
(192 mil euros) 

Requalificação do Mercado Municipal de Silves  
(933 mil euros) 

Requalificação do Mercado Municipal de São Bartolomeu 
de Messines (596 mil euros) 

Gestão dos Espaços Verdes (180 mil euros) 

Rota da Laranja (105 mil euros)

Fundos Comunitários
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Durante o atual mandato autárquico, o Município de 
Silves tem prosseguido uma política fiscal amiga do 

contribuinte. No imposto municipal sobre imóveis (IMI), é 
aplicada a taxa mínima (0,3%), sendo que na Freguesia de 
São Marcos da Serra é ainda adotada uma minoração de 
30% para os prédios urbanos, com o propósito de com-
bater o abandono e a desertificação do interior. Vigora o 
IMI familiar no concelho, com a redução de taxas de IMI 
para as famílias com 1, 2 e 3 descendentes. A derrama não 
é aplicada às empresas e prevalece a taxa zero quanto à 
taxa municipal de direitos de passagem. Por outro lado, as 
taxas previstas no regulamento de taxas e licenças munici-
pais tem sido sempre revistas em baixa, tal como tem sido 
criadas inúmeras isenções e reduções de taxas, enquanto 
estímulo ao investimento, à competitividade e ao empreen-
dedorismo, com o propósito de alavancar o desenvolvi-
mento económico e social, mas também como forma de 
apoio às associações, coletividades e clubes, pessoas com 
insuficiência económica, pessoas portadoras de deficiên-
cia, jovens casais e jovens.

A educação constitui o eixo prioritário da política mu-
nicipal. Em consequência, tem sido prática corrente 

do Município de Silves o apoio constante às 24 escolas do 
concelho, intervindo na manutenção e melhoria dos espa-
ços físicos, no fornecimento de equipamento informático 
e material didático-pedagógico, no reequipamento de sa-
las de aula, no fornecimento de mobiliário, na gestão dos 
transportes escolares, na cedência de autocarros, como 
também na atribuição de auxílios económicos, bolsas de 
estudo, apoio à família e disponibilização do sector de psi-
cologia. Fora de ambiente escolar, sublinha-se a dinamiza-
ção dos Pólos de Educação ao Longo da Vida e os progra-
mas ocupacionais dos mais jovens, como as “Férias Super 
Fixe”, entre outras atividades pedagógicas, lúdicas e recrea-
tivas. A “cereja no topo do bolo” é a execução das emprei-
tadas de obras públicas de ampliação e remodelação das 
escolas EB1 de Silves e Alcantarilha, com início iminente. 
Também são relevantes as empreitadas de remoção das 
coberturas com amianto nas escolas EB2,3 de Algoz e Ar-
mação de Pêra.

O regulamento municipal de apoio social a pessoas e 
famílias carenciadas ou em situação de vulnerabili-

dade constitui um importante instrumento de intervenção 
social, que suaviza o esforço dos mais carenciados ou vul-
neráveis nas suas despesas em domínios como a habita-
ção, saúde, educação e o apoio aos cidadãos portadores 
de deficiência. Em tempo de Covid-19, sobressai a ativação 
do Fundo de Emergência Social que, através do programa 
SOS19, atribui os mais diversos apoios sociais de respos-
ta à crise económica e social. Destaca-se também o apoio 
municipal a desempregados e imigrantes, a realização de 
visitas domiciliárias e a implementação de programas e 
projetos diversos de cariz social, como é o caso do grupo 
de apoio à pessoa idosa, a atividade da Unidade Móvel de 
Saúde, os transportes disponibilizados à comunidade ou o 
funcionamento das Hortas Comunitárias de Silves. No do-
mínio da habitação social, o Município de Silves atualizou o 
diagnóstico das necessidades e delineou uma estratégica 
local de habitação que serve de suporte à adoção de me-
didas nesta área, sobressaindo o programa de aquisição 
de fogos habitacionais, através de candidatura nacional ao 
programa 1.º Direito.

IMPOSTOS E TAXAS EDUCAÇÃO

AÇÃO SOCIAL
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O Município de Silves, através da revisão em baixa dos valores das taxas e licenças municipais e por via da implemen-
tação de isenções e reduções de taxas, tem criado incentivos ao investimento, à competitividade e ao empreende-

dorismo, com o objetivo de alavancar o desenvolvimento económico e social, privilegiando atividades económicas e todas 
aquelas que sejam geradoras de riqueza e coesão, sobretudo as que se mostram inovadoras, sustentáveis, criadoras de 
emprego ou valorizadoras da identidade do território municipal. Também foram criados incentivos à reabilitação, regene-
ração, recuperação, beneficiação e conservação do edificado existente, especialmente daquele que se encontra situado 
nos centros históricos urbanos ou em áreas de reabilitação urbana, bem como para a conclusão de obras inacabadas, 
como forma de impulsionar a reabilitação e regeneração urbana, e, por essa via, resgatar e melhorar a qualidade de vida 
das populações no meio urbano e aglomerados populacionais dispersos. A delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana 
em Silves, São Bartolomeu de Messines e Alcantarilha, acompanhada da disponibilização de apoios financeiros, fiscais 
e técnicos aos proprietários do edificado, surge, assim, como medidas de promoção do investimento e da revitalização 
do tecido urbano. De igual modo, as ações de valorização, proteção, fruição e divulgação do património cultural, bem 
como das instalações e equipamentos de utilização coletiva de natureza cultural, desportiva, recreativa e social, têm sido 
utilizadas como forma de promoção do concelho de Silves e de atração de visitantes e potenciais investidores. Tudo isto 
assenta numa liderança autárquica que dispõe de estrutura que acolhe e apoia os investidores e que reage rapidamente 
às propostas de investimento público ou privado, com potencial repercussão no desenvolvimento sustentável e coeso do 
território municipal. 

O Município de Silves tem feito tudo o que está ao seu 
alcance para garantir que a “Fábrica do Inglês” e o seu 

Museu da Cortiça voltem a abrir as suas portas ao público, 
no mais breve possível.

Recentemente, a Câmara Municipal de Silves reconheceu, 
em 12 de outubro de 2020, a viabilidade do licenciamento 
de um projecto apresentado por um particular, que repre-
senta um investimento na ordem dos 5 milhões de euros, 
e que contempla a reabilitação do conjunto arquitectónico 
da Fábrica do Inglês, a instalação de um aparthotel de cinco 
estrelas, com unidades de alojamento e serviços comple-
mentares, e a reabertura do Museu da Cortiça, com acesso 
pedonal público no interior do recinto. 

Este projecto obteve o parecer favorável da Direcção-Geral 
do Património Cultural, em 30 de setembro de 2020, e dos 
serviços do património cultural da Câmara Municipal de Sil-
ves, em 06 de outubro de 2020.

Por outro lado, por iniciativa do Município de Silves e da 
Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, e sob a 
responsabilidade da Direcção-Geral do Património Cultu-
ral, decorre actualmente o procedimento de classificação 
da Fábrica do Inglês, incluindo os jardins e o património 
móvel integrado, nomeadamente o do Museu da Cortiça, 
com o grau de interesse público.

Incentivos ao Investimento

Reabertura da Fábrica do Inglês 
e do seu Museu da Cortiça

Simultaneamente, sob a responsabilidade da autarquia, 
decorre também o procedimento de classificação do espó-
lio móvel do Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês, com o 
grau de interesse municipal, circunstância essa que impede 
qualquer deslocalização do espólio museológico sem pré-
via autorização municipal.

Por fim, o Município de Silves aguarda o desfecho de acção 
judicial que intentou para ver reconhecido o seu direito de 
preferência legal na aquisição dos bens móveis que inte-
gram o espólio do Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês. 

Todos estes esforços desenvolvidos pelo Município de 
Silves nestes últimos anos constituem, assim, uma inter-
venção fundamental e decisiva para a salvaguarda, recu-
peração e reabertura da Fábrica do Inglês e do seu Museu 
da Cortiça, enquanto elemento dinamizador da actividade 
cultural, turística e económica da cidade de Silves, mas 
também como património histórico e cultural de extrema 
importância e elevado apreço não apenas para a autarquia, 
mas também para o próprio país, na medida em que teste-
munha a evolução da indústria corticeira nacional e estabe-
lece um forte vínculo identitário com a população de Silves.
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OMunicípio de Silves promove, em conjunto com a Fun-
dação Oceano Azul, Centro de Ciências do Mar da Uni-

versidade do Algarve, Junta de Freguesia de Armação de 
Pêra, Associação de Pescadores Local e Municípios de Albu-
feira e Lagoa, a criação da “Área Marinha Protegida de Inte-
resse Comunitário”, com foco na Baía de Armação de Pêra. 
Este projeto visa conciliar a adoção de medidas eficazes que 
garantam a conservação, gestão e salvaguarda dos valores 
ambientais, dos ecossistemas, da biodiversidade e dos seus 
recursos mais sensíveis e ameaçados, e, simultaneamente, a 
valorização social e cultural da pesca artesanal local e dou-
tras actividades de cariz económico, contribuindo, assim, 
para qualificar Armação de Pêra como destino turístico, afir-
mando-o e projetando-o como local distintivo e de eleição. 
Noutro prisma, o Município de Silves, em conjunto com os 
Municípios de Albufeira e Loulé, trabalha na criação do “Geo-
parque Algarvensis”, através da sua candidatura à Organiza-
ção das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura 
(UNESCO). Com incidência em territórios de baixa densida-
de, esta iniciativa pretende que um conjunto de geossítios 
ou geomonumentos - património geológico e paleontológi-
co, que testemunha a evolução da Terra - seja identificado, 
conhecido, divulgado a nível internacional e se transforme 
num fator de desenvolvimento local e regional.

Projetos Pioneiros
e Inovadores Combate contra as Perdas  

de Água

O Município de Silves procedeu, nos últimos 7 anos, à 
reorganização profunda do sistema de abastecimento 

de água e de saneamento do concelho, que se debatia com 
o seu total perecimento e definhamento. Foi constituída uma 
equipa de trabalho altamente qualificada que partiu para 
o estudo das redes, a produção de cadastros, a elaboração 
de quadros sinópticos, a realização de estudos hidráulicos 
e projetos técnicos e a execução de obras no terreno. Um 
novo e moderno software de gestão comercial da água foi 
adquirido e implementado, melhorando consideravelmente 
o funcionamento do serviço público municipal no domínio 
do abastecimento de água e saneamento. Foram lançadas 
candidaturas bem sucedidas aos fundos comunitários 
(POSEUR), contemplando a significativa obra de extensão da 
rede de abastecimento de água ao Benaciate e Lavajo e o 
projeto estruturante dos “Dispositivos de controlo e redução 
de perdas no sistema de abastecimento de água em todo o 
concelho”, cuja empreitada está prestes a iniciar. Esta última 
obra assenta num plano estratégico a 10 anos, visando a 
instalação de dispositivos tecnológicos avançados em vários 
pontos da rede, no sentido de controlar e gerir caudais 
e pressões, prevenir e detetar perdas visíveis e invisíveis, 
seccionando o sistema, que culminará com a criação de 
Central de Comando para controlo em tempo real de todo o 
funcionamento do sistema. Entretanto, diversas obras foram 
executadas, substituindo condutas antigas em fibrocimento 
ou PVC (15,5 km) ou direcionadas para a ampliação da rede 
(31,5 km). Simultaneamente, desenvolve-se um programa 
ambicioso de substituição de contadores antigos pela 
colocação estratégica de contadores com telemetria. Ademais, 
importantes projetos técnicos encontram-se concluídos e 
preparados para o lançamento de novas empreitadas. Outros 
estão contratados e em fase de elaboração. O Município 
de Silves prepara-se, assim, para se posicionar na linha 
da frente no acesso aos novos fundos da União Europeia. 
Progressivamente, os vários indicadores vão melhorando 
(água não faturada, perdas reais de água, avarias em roturas, 
falhas no abastecimento), ainda que haja um longo caminho a 
percorrer … de modo consistente e planeado.
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No seguimento da sua publicação em Diário da Repú-
blica, o novo Plano Diretor Municipal de Silves (PDM 

de Silves) entrou em vigor no dia 12 de janeiro de 2021, 
passando, assim, o Município de Silves a dispor de um novo 
instrumento de governança estruturante e fundamental 
para a gestão e desenvolvimento do território, que se mos-
tra atualizado, prospetivo, adaptado e flexível, e revelador 
que vale a pena viver, fruir e investir no concelho de Silves, 
que vai da Serra ao Mar.

Este novo plano é o resultado da conclusão de um procedi-
mento de revisão complexo, exigente e, simultaneamente, 
pioneiro, uma vez que se trata de um PDM de 2.ª geração, 
o primeiro na região do Algarve, que vem substituir o PDM 
de 1995, estabelecendo uma nova estratégia municipal de 
desenvolvimento territorial, alicerçada num conjunto de 
desafios e vetores de ação que visam tornar o concelho de 
Silves mais atrativo, coeso, dinâmico, competitivo e susten-
tável a diversas escalas e domínios. 

O novo PDM de Silves, mais estratégico do que urbanístico, 
traduz uma preocupação de atualização ao novo quadro 
legal vigente no domínio do ordenamento do território e 
urbanismo, de adaptação às especificidades do território 
municipal e de ajustamento à satisfação das reais neces-
sidades da população, e constitui uma importante ferra-
menta de operacionalização da estratégia para trilhar os 
caminhos do desenvolvimento sustentável no concelho de 
Silves.

A versão final do novo PDM de Silves foi aprovada pela As-
sembleia Municipal de Silves, com 24 votos a favor e uma 
abstenção, em reunião extraordinária realizada no dia 11 
de dezembro de 2020. Este documento, da iniciativa do 
executivo municipal liderado pela Presidente Rosa Palma, 
já tinha sido unanimemente aprovado pela Câmara Muni-
cipal de Silves, a 04 de dezembro do ano transato.

A aprovação dos órgãos municipais competentes surgiu 
no seguimento da realização de um período de discussão 
pública, que decorreu entre 19 de agosto e 30 de setem-
bro de 2020, que contou com cerca de duas centenas de 
participações formais de particulares, que obtiveram a de-
vida ponderação e resposta fundamentada, tendo algumas 
delas justificado a realização de um conjunto de reuniões 
de concertação técnica com diversas entidades da Adminis-
tração Central do Estado.

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 conce-
lho de Silves.

Presentemente, estão em diferentes fases de elaboração 
cinco 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 va-
lorização paisagística e patrimonial do território, está ainda 
a ser elaborado o Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia, 
que resulta da atribuição de 700 camas do Núcleo de De-
senvolvimento Turístico do litoral Sul e Barrocal, à candida-
tura aprovada no âmbito do competente concurso público 
promovido pelo Município de Silves. Este plano irá promo-
ver um desenvolvimento coordenado e harmonioso do uso 
turístico acoplado a uma oferta de equipamentos despor-
tivos de reduzida sazonalidade, ao mesmo tempo que pro-
move a coesão territorial por criar emprego e qualificar a 
oferta turística no interior do concelho, ao localizar-se na 
Freguesia de Silves.

Município de Silves tem um  
novo Plano Director Municipal

Planos Territoriais de Âmbito 
Municipal em Elaboração
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As recentes políticas públicas de reabilitação urbana e 
a sua implementação prática, em consonância com o 

novo paradigma territorial do aproveitamento e valorização 
do edificado existente, em detrimento da criação de novas 
malhas urbanas, têm vindo a traduzir-se numa renovação e 
revitalização progressiva das vilas e cidades do país.

No Município de Silves, esta dinâmica é particularmente 
perceptível na cidade de Silves, por via da vigência e imple-
mentação, num período de 4 anos, da Área de Reabilitação 
Urbana de Silves e da sua Operação de Reabilitação Urba-
na, e no âmbito das quais tem ocorrido diversas interven-
ções de maior ou menor dimensão, com o condão de dotar 
a estrutura edificada existente de melhores condições de 
funcionalidade, modernidade, atratividade e dinamismo, 
com reflexo na revitalização urbanística, económica e so-
cial da sede do concelho.

Com o objetivo de imprimir a mesma dinâmica noutros 
aglomerados urbanos, o Município de Silves aprovou re-
centemente as Áreas de Reabilitação Urbana de Alcantari-
lha e de São Bartolomeu de Messines. 

E, em prossecução da estratégia municipal de reabili-
tação urbana, visando a qualificação do território e o 
reforço do seu dinamismo e competitividade, no res-
peito pelos valores patrimoniais presentes, a autarquia 
determinou, e encontra-se a implementar, um conjun-
to diversificado de apoios financeiros e benefícios fiscais 
de âmbito municipal e nacional para estes territórios. 

O efeito prático e visível desta estratégia consubstancia-se 
na redução do número de edifícios votados ao abandono, 
devolutos e, em alguns casos, em avançado estado de de-
gradação, com implicações na qualidade do espaço publico, 
valorização do património, garantia da salubridade e segu-
rança e atratividade e dinamismo dos aglomerados urbanos.

Nesta senda, e procurando reproduzir, de forma adaptada, 
a dinâmica de reabilitação daqueles aglomerados urbanos, 
pelas restantes vilas do concelho de Silves, encontram-se 
a decorrer os trabalhos de delimitação das Áreas de Rea-
bilitação Urbana de Algoz e de São Marcos da Serra, com o 
objetivo de repovoar os seus centros urbanos, atrair inves-
timento, dinamizar negócios, fomentar a sustentabilidade 
ambiental, melhorar o ordenamento do território e agilizar 
a mobilidade de pessoas e bens.

O Município de Silves, por deliberações da Câmara Mu-
nicipal de Silves e da Assembleia Municipal de Silves 

de 23 e 30 de novembro de 2020, respetivamente, que 
aprovaram proposta do executivo municipal permanente 
liderado pela Presidente Rosa Palma, concede a isenção do 
pagamento de taxas de ocupação do espaço público e/ou 
de publicidade, durante todo o ano de 2021, para os parti-
culares que tiveram o seu estabelecimento de comércio e/
ou de prestação de serviços encerrado ou com atividade 
suspensa ou condicionada em cumprimento das medidas 
restritivas impostas pelo Governo, no âmbito da execução 
da declaração e renovação do estado de emergência, com 
fundamento na verificação de situação de calamidade pú-
blica provocada pelo surto epidémico do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19.

Com esta medida, a autarquia deverá abdicar de receita es-
timada no valor próximo de 226 mil euros, para combater 
o impacto negativo da paralisação económica adveniente 
do encerramento, da suspensão ou do condicionamento 
forçado da atividade dos estabelecimentos comerciais e de 
prestação de serviços, como também apoiar e dinamizar 
o relançamento da atividade económica do concelho pe-
rante as implicações sérias que a situação de calamidade 
pública ocasionada pela pandemia internacional do novo 
coronavírus está a ter sobre a economia nacional e local. 

Os empresários e comerciantes locais não pagarão, assim, 
quaisquer taxas em relação aos pedidos de ocupação do 
espaço público e/ou publicidade, entre 01 de janeiro e 31 
de dezembro de 2021, o que, sublinhe-se, já vinha sendo 
posto em prática desde 01 de março de 2020, atendendo a 
que esta isenção de pagamento de taxas já tinha sido an-
teriormente decretada pelo Município de Silves para o ano 
de 2020, no seguimento do surgimento do surto epidémico 
do novo coronavírus em Portugal.

Reabilitação Urbana, uma Opção 
Certa em Crescimento

Município de Silves atribui  
Isenção de Taxas aos  
Comerciantes Locais em 2021
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Presentemente, vivenciamos um processo de desvios e 
ameaças ambientais de repercussão mundial, que se 

mostra suscetível de colocar em causa um sadio equilíbrio 
urbano com qualidade de vida e ambientalmente susten-
tável.

O Município de Silves sensível com estas preocupações am-
bientais, e fazendo uso dos instrumentos fiscais que têm ao 
seu dispor, tem estimulado a sociedade civil a desenvolver 
um conjunto de práticas amigas do ambiente ou ambien-
talmente sustentáveis, designadamente no domínio do ur-
banismo.

Assim, no âmbito da revisão do regulamento de taxas e li-
cenças municipais, que esteve recentemente em consulta 
pública, a autarquia definiu um conjunto de políticas fis-
cais verdes que visam influenciar os particulares que pro-
movem operações urbanísticas a adotar comportamentos 
com o mínimo impacte ambiental, ao incentivar a eco-ino-
vação e a eficiência na utilização de recursos, a redução da 
dependência energética do exterior e a indução de padrões 
de produção e de consumo mais sustentáveis, e, simulta-
neamente, combater e mitigar o fenómeno das alterações 
climáticas.

Em consequência, a partir de 2021, vão passar a beneficiar 
de redução considerável das taxas pela realização, manu-
tenção e reforço das infraestruturas urbanísticas:

• As edificações que promovam a sustentabilidade ambien-
tal, através do incremento da eficiência energética e confor-
to térmico do edificado, por uso de cortiça ou outros mate-
riais reconhecidos como adequados para revestimento e/
ou isolamento em paredes, pisos e/ou coberturas, numa 
percentagem mínima de 20% da área de construção.
• As edificações que promovam a sustentabilidade am-
biental, através do incremento da eficiência energética 
e conforto térmico, aquando de edifício com projecto de 
desempenho energético “A” ou superior de acordo com o 
pré-certificado emitido por perito qualificado no âmbito do 
Sistema de Certificação Energética dos Edifícios.

• As edificações que promovam a sustentabilidade ambien-
tal, através do incremento da eficiência energética e confor-
to térmico, quando, em resultado da execução de obras de 
construção, reconstrução, alteração e ampliação, a classe 
energética atribuída ao edifício seja superior, em pelo me-

O Município de Silves adopta 
Políticas Fiscais Verdes

nos duas classes, face à classe energética anteriormente 
certificada por perito qualificado no âmbito do Sistema de 
Certificação Energética dos Edifícios.

• As edificações que promovam a sustentabilidade ambien-
tal, através da adoção de padrões de autoconsumo que 
incrementem a eficiência energética, quando, em resul-
tado da execução de obras de construção, reconstrução, 
alteração e ampliação, sejam instalados sistemas de pro-
dução de energia a partir de fontes renováveis em edifício, 
designadamente painéis fotovoltaicos para autoconsumo 
com potência igual ou superior a 1,5 kWp por fracção, siste-
mas de aquecimento central alimentados a biomassa e/ou 
bombas de calor geotérmicas para climatização.

• As operações urbanísticas que integrem áreas verdes ur-
banas com o propósito de promover o conforto térmico em 
meio urbano, através da implementação de espaços ver-
des de dimensão superior à que resultaria do apuramento 
regulamentar das áreas de cedência para o domínio mu-
nicipal, que integrem pavimentos permeáveis e áreas ar-
borizadas com árvores de elevado porte, recorrendo pre-
ferencialmente a espécies autóctones, e sem que resulte 
comprometida a segurança dos cidadãos.
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Medidas tomadas pelo Município 
de Silves no âmbito da COVID-19 

A intervenção da autarquia tem sido extensa e consistente, 
destacando-se o seguinte:

• Ativação do Fundo de Emergência Social;

• Isenção do pagamento de taxas de ocupação do espaço 
público e publicidade - suspensão da cobrança do paga-
mento de taxas publicitárias;

• Isenção do pagamento de rendas por parte de conces-
sionários e arrendatários comerciais de espaços munici-
pais;

• Estabelecimento de medidas de apoio aos utentes dos 
serviços públicos de fornecimento de água e de recolha e 
tratamento de águas residuais;

• Distribuição de máscaras cirúrgicas e material de desin-
feção a creches, escolas, GNR, bombeiros, IPPSS, Estabe-
lecimento Prisional, Paróquias, Associações e outras ins-
tituições;

• Distribuição de 70 000 máscaras reutilizáveis à popu-
lação do concelho e 8 000 à comunidade escolar (alunos 
com mais de 10 anos, professores e funcionários);

Sumariamente:

• Mobilização da Comissão Municipal de Proteção Civil e 
criação da Sub-Comissão Municipal de Proteção Civil, para 
acompanhamento exclusivo e em proximidade, à evolução 
do surto epidemiológico;

• Criação de linhas de apoio social e psicológico direciona-
das à população com maior fragilidade social, económica e 
psicológica;

• Manutenção do transporte de apoio à saúde e comunida-
de, por forma a permitir aos seus utilizadores, munícipes 
com maiores necessidade e mais isolados, a deslocação a 
farmácias e locais de aquisição de alimentos e bens essenciais;

• Criação de uma rede de entrega de alimentos e medica-
mentos, aos munícipes, com dificuldades de mobilidade, 
em parceria com as Juntas de Freguesia;

• Disponibilização da Fissul para a instalação de um Cen-
tro de Análises Laboratoriais à COVID-19, ação definida em 
estreita articulação com a Autoridade Local de Saúde e a 
Subcomissão de Proteção Civil;

• Apoio na Criação (execução de obras de remodelação do 
espaço) de uma ADC (Área de Dedicada ao COVID-19 para a 
Comunidade), a laborar no Centro de Saúde de Silves, des-
tinada aos munícipes de Silves e Lagoa;

• Criação de Zonas de Acolhimento a Pessoas (ZAP’s) com 
necessidade de isolamento - Silves (Complexo do Institu-
to Piaget de Silves), Pêra (Pavilhão Desportivo Municipal) 
e Armação de Pêra (Pavilhão Desportivo Municipal), com 
capacidade de 180 camas e resposta adequada de acordo 
com as orientações da Autoridade Local de Saúde. Ativação 
da ZAP de Silves;

• Acompanhamento /apoio às IPSS’s na realização de tes-
tes, às respostas a lares de idosos e creches;

• Apoio na preparação/formação de funcionários para a 
reabertura dos Jardins de Infância públicos;

• Diligenciados os procedimentos necessários para testagem 
(despesa paga pela autarquia), de todos os funcionários e 
pessoal docente (95) dos dois agrupamentos de escolas do 
concelho, para reabertura dos estabelecimentos de ensino 
pré-escola, quer ao nível de imunidade, quer do COVID-19;

• Identificação e colocação de painéis informativos dirigi-
dos à população em geral e aos banhistas em particular, no 
âmbito do COVID-19, ao longo da frente mar de Armação 
de Pêra;

• Transferência de 100 mil euros para a Associação de De-
senvolvimento do Centro Académico e Formação Biomédi-
ca do Algarve para a comparticipação na compra de venti-
ladores e diverso material médico.
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Reabilitação do  
centro histórico  
de silves - 3ª fase
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Investimento no valor de 275 mil euros. É o segundo auto-
carro adquirido que completa a renovação da frota. Des-
tinado a transporte de crianças e adultos no âmbito da 
atividade própria da autarquia, das escolas, coletividades, 
clubes e outras instituições.

Robot de rastos operável remotamente para destroçamen-
to de vegetação, que representa um investimento de 75 mil 
euros. É o primeiro equipamento público desta especifici-
dade a operar no Algarve, no contexto da defesa da flores-
ta contra incêndios, integrado nas equipas de sapadores 
florestais. 

Aquisição de autocarro de 53 lugares 
para transporte de passageiros

Aquisição de Robot de Rastos

Aquisição de viaturas e equipamentos

Equipamento adquirido para oferta, em junho de 2019, às 
Freguesias de Armação de Pêra e de São Bartolomeu de 
Messines e à União de Freguesias de Algoz e Tunes, para 
apoio à varredura manual. Anteriormente, foram entregues 
6 máquinas a todas as Freguesias e Uniões de Freguesias 
do concelho de Silves. Esta aquisição de bens integra-se no 
reforço dos meios e equipamentos disponibilizados às Fre-
guesias e Uniões de Freguesias, para efeitos do exercício 
das competências municipais que lhes foram delegadas.

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. Com esta iniciativa, o Municí-
pio de Silves reforçou os meios disponibilizados à Fregue-
sia de Armação de Pêra, para que esta possa melhorar os 
níveis de qualidade do serviço público prestado no domínio 
da limpeza urbana.

Aquisição de máquinas de aspiração 
urbana

Aquisição de Viatura para a Freguesia 
de Armação de Pêra
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Investimento no valor de 196 mil euros. A viatura opera na 
limpeza urbana com água não tratada e permite o refor-
ço das ações de higienização dos espaços públicos, contri-
buindo, assim, para um ambiente urbano sadio.

Aquisição de varredoura 

Viatura de 7,5 toneladas, com garra de 4 dentes e bascu-
lantes, que permite a recolha rápida de monos e verdes, 
mesmo em área urbana. Implicou um investimento no va-
lor de 92 mil euros.

Aquisição de Viatura para Recolha  
de Monos e Verdes  

Investimento no valor de 83 mil euros. Viatura destinada à 
reparação de roturas de água e saneamento, bem como à 
manutenção da rede viária.

Aquisição de viatura pesada  
tribasculante com grua

Medida que se integra na campanha de sensibilização “Lixo 
Zero - Ambiente 100”.

Aquisição de Beateiras para  
os Estabelecimentos de Restauração  
e Bebidas

Investimento no valor de 7 mil euros, destinado à recolha 
de papeleiras, que contribui não apenas para a limpeza 
urbana, mas também para um ambiente mais saudável e 
descarbonizado.

Aquisição de triciclos eléctricos 
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Investimento no valor de 8 mil euros. Viatura destinada à 
recolha e transporte de equídeos abandonados ou feridos.

Investimento no valor de 82 mil euros. É a 4.ª aquisição de 
retroescavadoras.

Aquisição de atrelado para  
transporte de animais

Aquisição de retroescavadora

Aquisição de viaturas e equipamentos

Investimento no valor de 11 mil euros. Viatura doada ao 
Agrupamento de Escolas de Silves Sul para transporte de 
refeições.

Aquisição de viatura para transporte 
de refeições

A instalação de ilhas ecológicas estende-se gradualmente 
a todo o concelho.

Aquisição de grua para recolha de 
ilhas ecológicas

Investimento no valor de 49 000,00 euros.  
Autotanque de 10 000 litros.

Aquisição de autotanque para os 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS de Silves
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Duas novas viaturas pesadas: uma para recolha de Resí-
duos Sólidos Urbanos (RSU) - quatro já foram adquiridas, 
aguardando-se pela entrega da quinta viatura - e um novo 
autocarro de transporte de passageiros (1.º), que terá capa-
cidade para transportar cerca de 55 pessoas. Investimento 
global no valor de 411 mil euros.

Aquisição de autocarro e viatura 
pesada para recolha dos resíduos 

Investimento de 75 mil euros com financiamento FEDER.

Aquisição de Unidade Móvel de Saúde 
Equipamento destinado ao setor dos espaços verdes.  
Investimento no valor de 80 mil euros.

Aquisição de biotriturador industrial 

Investimento no valor de 46 640,00 euros. 
Autotanque de 16 000 litros.

Aquisição de autotanque para  
os BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS de  
São Bartolomeu de Messines 

Investimento no valor 19 032,00 euros, destinada  
ao apoio à manutenção de espaços verdes.

Aquisição de Viatura  
para Espaços Verdes
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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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Investimento no valor de 251 mil euros, 
que se traduziu na repavimentação da 
ligação entre a Ribeira de Arade e os Ma-
tosos, contemplando também os arrua-
mentos da Aldeia das Manteigas, numa 
extensão de 3,8 km. 

Reforço das condições de segurança no 
acesso à escola EB 2,3 de Armação de 
Pêra, mediante a instalação de guardas 
metálicas e sinalização rodoviária, dire-
cionando os alunos para a passadeira e 
aumentando a segurança da travessia da 
Via Dorsal da vila.

A intervenção contemplou a beneficiação 
do troço de ligação entre o IC1 e o Bar-
ranco de Santa Maria, numa extensão de 
5 km. O investimento ascendeu a 700 mil 
euros. A obra incluiu a repavimentação 
dos arruamentos das Aldeias do Boião e 
da Azilheira, bem como a pavimentação 
de vários caminhos de ligação, perfazen-
do mais 2,1 km de extensão. Recorde-se 
que a 1.ª fase desta obra foi concluída 
no mandato autárquico anterior, numa 
extensão de 4 km, tendo o investimento 
ascendido a 370 mil euros. Estas obras 
vieram dar resposta a anseios antigos e 
legítimos das populações, melhorando as 
acessibilidades existentes e as condições 
de segurança do trânsito rodoviário.

Todos os anos, o Município de Silves in-
tervém sempre que necessário na regula-
rização do areal da praia de Armação de 
Pêra, visando a melhoria das condições 
de utilização e conforto para os utentes 
e veraneantes.

Repavimentação do caminho 
da Ribeira de Arade (São  
bartolomeu de Messines)

Guardas Metálicas no Acesso 
à Escola EB 2,3 de Armação 
de Pêra

Repavimentação da Estrada 
Boião-Azilheira – 2.ª fase

Repavimentação do caminho que confe-
re acesso aos depósitos de água de Mon-
te Boi, incluindo a construção de passa-
gens hidráulicas.

Foi construído um açude na Quinta Pe-
dagógica de Silves, o que constitui mais 
um motivo de atração na visitação a este 
espaço municipal de cariz lúdico e recrea-
tivo, além da valorização das questões 
ambientais e da poupança da água.

Repavimentação de Caminho  
de Acesso aos Depósitos da Água 
de Monte Boi (São Bartolomeu  
de Messines)

Construção de Açude na 
Quinta Pedagógica de Silves

Regularização do Areal na 
Praia de Armação de Pêra

Investimento no valor de 440 mil euros, 
que implicou a instalação de novas con-
dutas de abastecimento de água e sa-
neamento na Ponte Rodoviária de Silves. 
Esta intervenção estendeu-se aos troços 
entre a Ponte Velha e a Ponte Nova, nas 
vertentes sul (EN 124-1) e norte (Aveni-
da Marginal), envolvendo a colocação de 
1,4 km de tubagem de água e esgotos. A 
obra - direcionada para o combate às per-
das de água - permitiu a desativação das 
redes na Ponte Velha. Com esta interven-
ção, ficaram beneficiadas as condições de 
abastecimento de água à cidade de Silves, 
garantindo um serviço público com mais 
qualidade e fiabilidade.

Travessia das Redes de  
Abastecimento de Água  
e Saneamento na Ponte  
Rodoviária de Silves

Obras concluídas 2020
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Obras concluídas 2020

Uma ação de valorização do ambiente 
urbano, com temática associada aos va-
lores locais.

Investimento no montante de 199 mil  
euros, numa extensão de 2,7 km.

Pintura de Caixas de  
Electricidade em Pêra

Pavimentação do Caminho  
da Amendoeira em Silves

Instalação de dois toldos na escola, com 
o propósito de criar melhores condições 
de conforto aos alunos. A autarquia colo-
cou toldos noutras escolas do concelho, 
em Silves e São Bartolomeu de Messines.

Melhorias na Escola  
EB1 de Tunes

Investimento que ascendeu a 47 mil eu-
ros, que permitiu a instalação destes 
equipamentos modernos que permitem 
melhorar a higiene pública e o ambiente 
urbano de Armação de Pêra, fomentando 
o reforço da consciência cívica na relação 
com a deposição dos resíduos. 

Investimento inovador no valor de 410 mil euros, que englobou 4 medidas: instalação 
de 100 painéis solares, instalação de sistema fotovoltaico para autoconsumo, substitui-
ção da iluminação existente para LED, substituição do sistema de bombagem por 19 
bombas de alta eficiência e colocação de manta térmica. Trata-se de um projeto que, 
para além de ter merecido o financiamento do CRESC 2020, garante uma poupança de 
consumo anual estimada em cerca de 70 mil euros, enquadrando-se nas boas práticas 
ambientais da autarquia e na eficiência da gestão dos recursos energéticos e financeiros.

Otimização da Eficiência  
Energética das Piscinas  
Municipais de Silves

Instalações sanitárias completamente re-
modeladas, o que se traduziu num inves-
timento global no valor de 100 mil euros.

Melhorias nas Escolas EB1 de 
Silves e de São Bartolomeu de 
Messines

Colocação de Contentores 
de Recolha Indiferenciada e 
Seletiva de Resíduos Sólidos 
Urbanos em Armação de Pêra 

Foi construído um novo e amplo Gi-
násio no Complexo das Piscinas Mu-
nicipais de Silves. A área do novo gi-
násio é de 403 m2, que compara com 
os 88 m2 do antigo espaço. Capacida-
de máxima de utilização passa a ser 
de 70 pessoas, quando era apenas 
de 20 pessoas no anterior espaço. 
O antigo ginásio dispunha de 23 má-
quinas, enquanto o novo se encontra 
agora equipado com 39 aparelhos 
ou plataformas, de alta qualidade. 
O significativo investimento ascen-
deu a 234 mil euros, contemplando 
a execução da obra e a aquisição do 
equipamento.

Construção de Novo Ginásio 
nas Piscinas Municipais  
de Silves 
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Conjunto escultórico em ferro, da autoria de Carlos de Oliveira Correia, composto 
por quatro figuras, alusivo a atividades desportivas e de bem-estar, como a corrida, o 
ciclismo e o ioga, foi instalado na zona ribeirinha de Silves.

Foram distribuídas papeleiras com cinzeiro 
por vários pontos da cidade de Silves.

Instalação de Grupo Escultórico na Zona Ribeirinha de Silves Papeleiras com cinzeiro

Instalação de semáforos  
no cruzamento para  
o Krazy World

Instalação de semáforos  
em Silves

O Município de Silves tem procedido 
à instalação de semáforos e aplicação 
de diferentes soluções de controlo do 
tráfego em todo o concelho, visando a 
salvaguarda das condições de seguran-
ça na circulação rodoviária e pedonal. 
Foram instalados semáforos no cruza-
mento para o Crazy World, no Algoz, 
no acesso à cidade de Silves, junto à 
ponte nova, em São Marcos da Serra e 
na saída do Algoz para São Bartolomeu 
de Messines. Foram também instala-
das lombas no Algoz, Tunes, São Bar-
tolomeu de Messines, Silves, Fontes da 
Matosa, Alcantarilha, Pêra e Armação 
de Pêra.

Instalação de Semáforos  
e Lombas em várias  
Freguesias do Concelho

Obras concluídas 2020

Instalação de semáforos  
na saída do Algoz para  
São Bartolomeu de Messines

Instalação de semáforos  
em São Marcos da Serra
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O Município de Silves substituiu as lâmpadas para LED e as ópticas das luminárias 
(110 módulos) no parque de estacionamento e na passadeira vermelha contígua, na 
zona ribeirinha de Silves. Trata-se de um investimento no valor de 25 mil euros. No-
te-se que a baixa da cidade de Silves também foi contemplada com a substituição de 
colunas e luminárias com a incorporação de tecnologia LED. Esta iniciativa integra-se 
nas boas práticas ambientais da autarquia, designadamente no domínio da gestão 
eficiente dos recursos energéticos, assegurando poupanças nos consumos de energia 
elétrica e na despesa subjacente.

Foi dada resposta a uma necessidade sen-
tida pelos visitantes e veraneantes, princi-
palmente durante o período de verão em 
Armação de Pêra, através de um investi-
mento no valor de 23 mil euros.

Substituição de Lâmpadas LEDS EM sILVES 
Instalação de Novas Insta-
lações Sanitárias na Praça do 
antigo Mini-Golfe em Armação 
de Pêra

O Município de Silves procede com re-
gularidade à limpeza e regularização do 
leito das linhas de água no concelho de 
Silves.

Limpeza de Linhas de Água

Intervenção no âmbito da manutenção  
do edifício escolar. Foram pintadas as  
escolas EB1 de Algoz, JI do Enxerim e EB1 
de Armação de Pêra.

Pintura do Jardim de Infância 
de Armação de Pêra

O Município de Silves instalou vários 
equipamentos de manutenção física no 
Parque Verde Urbano de Armação de 
Pêra, localizado junto à margem da Ribei-
ra de Alcantarilha. Existe a intenção de vir 
a instalar mais equipamentos desta natu-
reza, num futuro próximo. 

O Município de Silves tem procedido à re-
pintura da sinalética horizontal de várias 
vias municipais, visando a melhoria das 
condições de segurança rodoviária, des-
tacando-se, neste âmbito, a pintura da 
estrada de Algoz-Pêra, que constituiu um 
investimento no valor de 17 mil euros.

O Município de Silves procedeu à reabi-
litação de todos os parques infantis do 
concelho, designadamente de Alcanta-
rilha e Algoz, substituindo pavimentos, 
vedação e equipamentos. Trata-se de um 
investimento global no valor de 36 mil 
euros.

Novos Equipamentos no Parque 
Verde Urbano de Armação de 
Pêra
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Obras concluídas 2020

Reabilitação dos Parques 
Infantis de Alcantarilha  
e Algoz

Pintura da Estrada de Algoz-Pêra
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Obra no valor de 23 mil euros, que exe-
cutou a ligação das condutas de abas-
tecimento de água instaladas no tempo 
do Silves Polis, que ficaram por ligar às 
redes existentes na cidade de Silves (Rua 
da Sé, Rua do Moinho da Porta, Rua Poli-
carpo Dias, Rua 5 de Outubro, Rua Gago 
Coutinho e Rua Dom Paio Peres Correia), 
e que permite uma distribuição de água 
mais eficiente em termos de pressão e 
qualidade. Note-se que a conduta insta-
lada na Rua do Castelo revelou-se de ex-
trema importância para o fecho da rede 
e o abastecimento de água à zona alta da 
cidade de Silves.

A empreitada, que representa um investi-
mento no valor de 196 mil euros, visou a 
melhoria da drenagem das águas pluviais 
e condições de circulação, a construção 
de rotunda na área nascente da interven-
ção, localizada na intersecção com a rua 
perpendicular a norte (de acesso à Escola 
EB 2,3 e Estádio Municipal), a recupera-
ção e criação de passeios, estacionamen-
to automóvel e iluminação pública, e a 
instalação de ilha ecológica e sinalização 
de trânsito.

Nós de ligação no Centro 
Histórico de Silves Reabilitação da Rua Teixeira 

Gomes em São Bartolomeu  
de Messines

O abastecimento de água ao Odelouca contemplou a execução de 9 travessias pelas 
pontes e canal de rega, a construção de 9 ramais de ligação e a instalação de equipa-
mento visando o controlo do ar das condutas e da pressão. Trata-se de um investi-
mento que ascendeu a 200 mil euros, em prol da melhoria da qualidade de vida e do 
bem-estar das populações que passam a ter acesso à rede pública de fornecimento 
de água.

Abastecimento de água ao Odelouca - Silves

Obras concluídas 2019

Esta obra consistiu na implantação de 
grelhas transversais nos principais arrua-
mentos da zona norte da Via Dorsal de 
Armação de Pêra, com vista à redução da 
escorrência de águas pluviais para a bai-
xa da vila, mitigando, assim, a ocorrência 
de inundações e cheias. Trata-se de um 
investimento no valor de 71 mil euros.

Aos trabalhos de pavimentação acresceu a 
extensão da rede de abastecimento de água, 
elevando, assim, o nível de qualidade de vida 
das populações residentes no local. Este in-
vestimento ascendeu a 66 mil euros.

Captação de Águas Pluviais na 
Via Dorsal de Armação de Pêra

Pavimentação do Caminho  
de Ligação a Canelas em  
Armação de Pêra

Obras concluídas 2020
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Colocação de 15 km de conduta de abas-
tecimento de água, servindo uma popu-
lação de cerca de 450 pessoas, envolven-
do a instalação de 271 contadores com 
telemetria e a intervenção em mais de 11 
km de estradas e caminhos. Trata-se de 
um investimento no valor de 851 mil eu-
ros, com financiamento comunitário.

O novo, moderno e amplo edifício des-
tinado a sede da Junta de Freguesia de 
Armação de Pêra é constituído por dois 
pisos, com mais de 500 m2 de constru-
ção, e é composto por um átrio de re-
ceção com pé-direito duplo, secretaria 
para 5 postos de trabalho, instalações 
sanitárias, gabinetes de trabalho, gabi-
nete multiusos, sala de reuniões, sala 
de pessoal com copa, zonas de arquivo 
e de arrecadação, espaços e arranjos ex-
teriores com lugares de estacionamento. 
O edifício acomoda também uma ampla 
sala polivalente com a área de 160 m2, 
que permite a realização de eventos de 
natureza cultural ou outros. É um inves-
timento no montante de 743 mil euros, 
que vem dar resposta a um anseio antigo 
e legítimo dos armacenenses. 

O investimento ascendeu a 94 mil euros, 
contemplando a pavimentação de cami-
nho numa extensão aproximada de 1,7 
km, incluindo a colocação de rede de dre-
nagem de águas pluviais e a instalação de 
sinalização vertical.

Abastecimento de Água ao 
Benaciate e ao Lavajo

Construção da Sede da Junta 
de Freguesia de Armação de 
Pêra

Pavimentação do Caminho de 
Franqueira de Baixo (Silves)  
- 2.ª fase

O Município de Silves procedeu à pavi-
mentação de caminhos no Vale do Olival 
e no Vale do Quintão, na Freguesia de  
Armação de Pêra. Tratou-se de um inves-
timento no montante de 50 mil euros.

Pavimentação de Caminhos  
no Vale do Olival e Quintão - 
Armação de Pêra
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Investimento na ordem dos 140 mil eu-
ros, que envolveu a pavimentação do 
arruamento, a construção de muros, a 
implementação de redes de abasteci-
mento de água e de drenagem de águas 
pluviais, a criação de estacionamento e 
requalificação de passeios, a instalação 
de iluminação pública, mobiliário urbano 
e espaços verdes.

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

Obras concluídas 2019

A construção do parque de feiras e exposições de São Bartolomeu de Messines envol-
veu a criação de um espaço multiusos, dotado de infraestruturas subterrâneas (redes 
de abastecimento de água, saneamento, drenagem de águas pluviais, telecomunica-
ções, sistema de deteção de incêndios) e aéreas (iluminação pública), servido de 530 
lugares para estacionamento automóvel e 146 lugares para feirantes, e beneficiado 
com uma área para exposições e espetáculos, circuito de manutenção física e diverso 
mobiliário urbano. Foi assim criado um importante pólo de desenvolvimento eco-
nómico e social para a vila de São Bartolomeu de Messines. O investimento público 
ascendeu ao valor de 981 mil euros. 

Parque de Feiras e Exposições de São Bartolomeu de Messines
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Investimento na ordem dos 137 mil euros, que permitiu criar a Área de Serviço de 
Autocaravanas de São Marcos da Serra, com lugares para 22 autocaravanas, dando, 
assim, um contributo direto à dinamização da atividade turística e da economia local 
desta vila serrana, dando a conhecer as suas tradições, vivências e produtos locais. 
Esta obra foi comparticipada por fundos comunitários.

Construção da Área de Serviço de Autocaravanas  
de São Marcos da Serra

Esta obra envolveu a pavimentação de 1,6 km e 620 metros de repavimentação na Aldeia 
de Vale Margem, incluindo a construção de rede de drenagem de águas pluviais, aquedu-
tos e sinalética. O investimento eleva-se a 110 mil euros.

Pavimentação do Caminho da Benagaia e da Aldeia de Vale 
Margem (Pêra)

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 de São 
Bartolomeu de Messines que liga à ETAR.

Reconstrução de talude  
de linha de água em São 
Bartolomeu de Messines

Obras concluídas 2019

A intervenção abarcou a remodelação 
integral das infraestruturas de abasteci-
mento de água e saneamento, passeios, 
pavimentação, iluminação pública e in-
fraestruturas elétricas, integrando ainda 
trabalhos de investigação, escavação e 
recolha dos vestígios arqueológicos. Fo-
ram ainda ativadas as infraestruturas 
das empreitadas anteriores na parte nor-
te da cidade de Silves, que se encontra-
vam inoperacionais e ligadas ao restante 
território. A obra estendeu-se 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 as-
cendeu a um milhão de euros e benefi-
ciou de financiamento nacional.

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

O investimento ascendeu a 23 mil euros, contemplando a vedação da propriedade e 
dos depósitos de Monte Boi (São Bartolomeu de Messines), bem como a reabilitação 
do caminho, que incluiu a construção de três passagens hidráulicas.

Vedação dos Acessos aos Depósitos de Monte Boi e Quinta dos 
Oregãos
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Investimento na ordem dos 180 mil euros, que abarcou a remodelação da rede 
de abastecimento de água e de drenagem das águas pluviais nas Ruas General 
Humberto Delgado, Álvaro Gomes e Maria José Correia, incluindo ainda a instala-
ção de iluminação pública, remoção e plantação de árvores, colocação de passa-
deiras e repavimentação integral dos arruamentos intervencionados.

Remodelação da Rede de Abastecimento de Água nas Ruas 
General Humberto Delgado, Álvaro Gomes e Maria José  
Correia (Armação de Pêra)

Investimento na ordem dos 45 mil euros, 
que contemplou a colocação de 150m2 
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´s de iluminação autossustentável. 
Esta intervenção permitiu qualificar o 
conforto e segurança dos pequenos uti-
lizadores deste parque infantil.

Obra coerciva do Município de Silves que 
ascendeu à quantia de 26 mil euros, com 
o propósito de repor as condições de se-
gurança em obra abandonada nos Lotes 
34 e 35 da Urbanização do Olival, em Tu-
nes. Esta intervenção municipal implicou 
a remoção de grua de grandes dimen-
sões e outros materiais e equipamentos, 
para além da execução de trabalhos de 
limpeza e desativação das redes de abas-
tecimento de água e eletricidade, fecho 
de vãos e colocação de vedação.

Reabilitação do Parque Infantil 
junto ao Casino de Armação de 
Pêra

Remoção Coerciva de Grua  
e Reposição de Segurança  
em Obra (Tunes)

Empreitada no valor de 52 mil euros que 
implicou a construção de travessias sob 
o caminho-de-ferro para a passagem 
de condutas de abastecimento de água 
e saneamento, com vista a melhorar as 
condições de vida das populações que 
passam a estar servidas por estas in-
fraestruturas públicas.

Travessias Ferroviárias  
no Sobrado e Poço Frito  
(Alcantarilha)

Investimento que ascende a 115 mil eu-
ros, que contemplou, para além da repa-
vimentação das Ruas de Messines de Bai-
xo e da Portela de Messines, a renovação 
da rede de abastecimento de água nesta 
última localidade.

A pintura da Escola EB 2,3 de Armação de 
Pêra, investimento no valor de 80 mil eu-
ros, incidiu sobre o edifício principal, pa-
vilhão gimnodesportivo, campo de jogos, 
muros e redes de vedação e tetos falsos, 
para além de ter envolvido a reparação/
substituição de algerozes e caleiras.

Repavimentação de Arruamentos 
em Messines de Baixo e Portela

Pintura da Escola EB 2,3  
de Armação de Pêra

Obras concluídas 2019

Investimento na ordem dos 172 mil 
euros, que contemplou a repavimen-
tação da estrada da Ribeira Alta e a 
pavimentação de caminho rural, na 
extensão global de 2,7 km.

Pavimentação de Estradas 
na Ribeira Alta (Algoz)
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O Município de Silves procedeu à instala-
ção de 8 estações individuais de “Street 
Workout” e sistema de rega, em 400m2 
de tapete de relva. O investimento ron-
dou os 30 mil euros.

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 no local.

Trabalho executado por administração 
direta, que visou a manutenção e benefi-
ciação destes equipamentos educativos.

O Município de Silves procedeu à instalação de sistema semafórico de regulação de  
passagem alternada junto à Estação da CP, que melhora as condições de segurança 
da circulação rodoviária. Trata-se de um investimento que ascendeu a 11 mil euros.

Investimento na ordem dos 82 mil euros, 
que permite a prática de vários desportos 
com bola, designadamente padel, voleibol, 
basquetebol, andebol e futsal.

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

Instalação de Estações de 
“Street Workout” na Zona 
Ribeirinha de Silves

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

Vedação de Linha de Água  
no Enxerim

Pintura da Escola EB1 e do 
Jardim de Infância de São 
Marcos da Serra

Instalação de Semáforos em São Marcos da Serra

Instalação de Equipamento 
Desportivo junto das Piscinas 
Municipais de Silves

Reconstrução de Muro na Rua 
Gregório Mascarenhas Neto 
em Silves

Obras concluídas 2019

Entrou em funcionamento a Horta Co-
munitária de Silves, que agrega vários 
espaços destinados à prática da horticul-
tura de vocação eminentemente social 
e educativa, permitindo aos munícipes, 
que não dispõem de terrenos próprios, 
o cultivo de produtos hortícolas e a ob-
tenção de rendimento complementar. Já 
foram atribuídos cerca de 50 talhões. O 
Município de Silves tem repartido a sua 
produção hortícola pelas várias institui-
ções particulares de solidariedade social 
do concelho.

Horta Comunitária de Silves
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Investimento no montante de 30 mil 
euros, que incluiu a repavimentação do 
acesso à rotunda da Estação/Rotunda da 
EN 124-1 e a colocação de sinalética verti-
cal e horizontal.

Repavimentação do Acesso  
à Rotunda da Estação da CP  
de Silves

A pavimentação incluiu o tratamento das 
águas pluviais através da construção de 
passagens hidráulicas de 200 em 200 me-
tros, bem como a colocação de sinalética 
rodoviária. A requalificação deste troço 
viário consubstanciou um investimento 
no valor de 79 mil euros, que regista um 
impacto direto positivo nas explorações 
agrícolas que se encontram na envolven-
te, proporcionando também a melhoria 
da mobilidade e dos níveis de bem-estar 
da população local.

Pavimentação do Caminho de 
Franqueira de Baixo - 1.ª fase

O Município de Silves procedeu à substi-
tuição da conduta existente que apresen-
tava fissuras, por uma conduta em ferro 
fundido dúctil, com o diâmetro 150. Esta 
operação implicou um investimento de 
17 mil euros. 

Execução de calçada e arranjo dos espaços 
verdes. Obra realizada por administração 
direta.

Investimento no valor de 66 mil euros, 
que incluiu o tratamento das águas plu-
viais e a colocação de sinalização vertical.

Reparação de Conduta sob  
a Ponte do Enxerim

Reabilitação de Jardim na Quinta 
dos Arcos em Armação de Pêra

Pavimentação do Caminho  
da Figueirinha - Silves

Requalificação de arruamento executada 
em calçada graúda de cubos de vidraço 
calcário com uma caleira central, visando 
o encaminhamento das águas pluviais. 
Implicou um investimento no valor de 50 
mil euros.

Pavimentação de arruamento 
nos Miões - São bartolomeu  
de Messines

Obras concluídas 2018

A obra contemplou o alargamento e repavimentação do eixo viário, a remodelação 
das redes de abastecimento de água, saneamento e drenagem de águas pluviais, 
a instalação de iluminação pública (LED) e de rede eléctrica subterrânea, a criação 
de passeios em calçada e de um percurso pedonal em piso colorido, a criação de 
estacionamento e a implantação de zonas ajardinadas, sistema de rega e mobi-
liário urbano. Este investimento, no valor de 639 mil euros, representa um forte 
impulso à regeneração, modernização e requalificação da vila de São Bartolomeu 
de Messines no seu todo.

Requalificação do Acesso Poente a São Bartolomeu de Messines
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Investimento no montante de 13 mil 
euros, que implicou a ligação da rede 
de esgotos em baixa à rede em alta da 
empresa Águas do Algarve, sob o leito 
da Ribeira de Alcantarilha, assim como a 
desativação de um troço antigo onde as 
obstruções e as descargas para a linha de 
água eram frequentes. 

Alargamento em dois metros de pontão 
sobre o canal no sítio de Monte Branco, 
em Silves. Esta intervenção, que repre-
senta um investimento no valor de 18 mil 
euros, incluiu a implantação de conduta 
para abastecimento de água e de con-
duta para negativo do coletor de esgoto, 
compreendendo todos os acessórios de 
ligação, válvulas de seccionamento e ou-
tro material.

Investimento no valor de 231 mil euros, 
que envolveu a pavimentação de ar-
ruamento, a remodelação das redes de 
abastecimento de água, saneamento e 
drenagem de águas pluviais, a criação de 
passeios e espaços verdes, a instalação 
de sistema de rega, iluminação pública 
(LED), telecomunicações, ponto ecológico 
para a recolha de resíduos sólidos urba-
nos e a inserção nas vias. A intervenção 
incluiu ainda a construção de nova con-
duta adutora de abastecimento de água, 
desativando a anterior que passava no 
subsolo do edifício do Centro de Saúde 
do Algoz. 

O parque verde urbano foi construído 
pelo Município de Silves na zona nascente 
de Armação de Pêra, na margem direita da 
Ribeira de Alcantarilha, desenvolvendo-se 
numa parcela de terreno com 24.500m2. 
A 1.ª fase da obra, localizada a sul do canal 
de drenagem de águas pluviais do centro 
da vila de Armação de Pêra, constitui um 
investimento na ordem de 100 mil euros, 
que incidiu sobre 11.300m2, contemplan-
do a implantação de passeio pedonal ao 
longo da margem da ribeira, revestido em 
saibro, com drenagem natural, bem como 
a plantação de árvores e plantas, a insta-
lação de sistema de rega e de diverso mo-
biliário urbano, designadamente candeei-
ros incorporados em painéis fotovoltaicos 
que captam a energia solar, bancos em 
betão e papeleiras. 

Rede de Drenagem sob  
a Ribeira de Alcantarilha

Alargamento de Pontão no 
Sítio do Monte Branco - Silves

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

Esta intervenção implicou um investi-
mento no valor de 11 mil euros.

Extensão da rede de saneamento no sítio 
do Malhão, em Alcantarilha, ao longo de 
600 metros, que se traduziu num investi-
mento no valor de 122 mil euros. 

Pavimentação de Caminho  
na Barrada - São Bartolomeu  
de Messines

Instalação da Rede de Sanea-
mento no Malhão - Alcantarilha 

Construção do Parque Verde 
Urbano de Armação de Pêra 
(1.ª Fase)

Obras concluídas 2018

A empreitada incluiu a criação de um es-
paço polivalente, onde se oferecem con-
dições para a realização de feiras e mer-
cados e atividades culturais, recreativas e 
lúdicas, bem como para estacionamento 
automóvel. Esta intervenção traduziu-se 
num investimento no valor de 207 mil 
euros.

Construção do Parque de Feiras 
e Mercados de Alcantarilha
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A empreitada promovida pela autarquia, 
que consubstanciou um investimento na 
ordem dos 50 mil euros, contemplou a 
repavimentação de vários arruamentos 
nas Vilas de Pêra (Rua do Levante, Beco 
das Oliveiras, Rua do Lavadouro, Largo 
e Travessa de São Francisco, Rua Barto-
lomeu Dias, Rua Gil Eanes, Rua Vasco da 
Gama e Rua do Saco) e de Alcantarilha 
(Rua das Muralhas, Beco da Pontinha e 
Beco da Senhora do Carmo). Duas ruas 
foram repavimentadas com calçada gra-
da de calcário. Sendo que a Rua Vasco da 
Gama (parte) e a Rua do Saco, em Pêra, 
foram beneficiadas com a remodelação 
da rede de abastecimento de água.

Pavimentação de Ruas em Pêra 
e Alcantarilha

O Município de Silves promoveu a cons-
trução de um espaço multiusos, destina-
do à realização de atividades desportivas, 
culturais, recreativas e lúdicas, dotado de 
palco, equipamento desportivo, piso sin-
tético, iluminação (LED), instalações de 
apoio e sanitárias e espaços verdes. Esta 
intervenção, que gerou a criação de um 
equipamento público ansiado pela popu-
lação, implicou um investimento no mon-
tante de 137 mil euros.

Construção de Espaço Multiusos 
de São Marcos da Serra

Obras concluídas 2018

A intervenção contemplou a pintura de 
paredes e muros na zona envolvente ao 
novo Parque de Feiras e Mercados de  
Alcantarilha, visando a melhoria da es-
tética e ambiente urbanos. Este investi-
mento ascendeu a cerca de 6 mil euros.

Pintura do Espaço Envolvente 
ao Parque de Feiras e Mercados 
de Alcantarilha 

O talude foi reconstruído após ter sido 
danificado pelo efeito das chuvas, proce-
dendo-se igualmente à repavimentação 
da estrada. 

Reconstrução de Talude no 
Vale Longo (São Bartolomeu 
de Messines)A intervenção que ascendeu a cerca de 

40 mil euros, incluiu a execução de uma 
guarda de proteção em pedra e a recupe-
ração das escadarias do cais.

Reabilitação do Cais no Rio 
Arade - Silves

Investimento localizado na Praça Ur-
bana da Urbanização do Barrocal, em 
Pêra, que ascendeu a cerca de 60 mil 
euros, contemplando a instalação de 
parque infantil - constituído por mo-
biliário urbano (bancos, bebedouro 
duplo, latrina para dejectos caninos 
com dispensador de sacos), equi-
pamento de recreio e equipamento 
desportivo (mesa de ping-pong) - e a 
colocação de placa informativa, a re-
posição e recuperação de pavimen-
tos na envolvente, a plantação de 
árvores e arbustos e a instalação de 
sistema de rega.

Instalação de Parque Infantil 
e Espaço Recreativo em Pêra
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Obra inaugurada em 15 de Junho de 2018, que implicou um investimento municipal 
próximo de 280 mil euros. O parque do terminal rodoviário acomoda 12 lugares de 
estacionamento, sendo 4 lugares parcialmente cobertos por uma pala de estrutura 
metálica e betão, instalações sanitárias e edifício com espaço de receção.

Construção do Terminal Rodoviário de São Bartolomeu 
de Messines

A obra foi executada por administração 
direta e veio melhorar as condições de 
mobilidade das populações residentes na 
envolvente.

Construção de Passagem  
sobre Ribeira - Foz do Ribeiro

Obras concluídas 2018

Investimento no valor de 157 mil euros, 
que incluiu a substituição e requalifica-
ção do piso, da vedação de proteção/
segurança e dos equipamentos lúdicos 
dirigidos a crianças e adolescentes entre 
os 3 e os 14 anos, com motivos alusivos 
à contextualização histórica da cidade, 
como castelos, cavalos e cavaleiros, e 
ainda a instalação de paredes/letras de 
escalada com a palavra SILVES, equipa-
mento este dirigido a crianças e jovens 
dos 8 aos 16 anos.

Reabilitação do Parque 
Infantil na Zona Ribeirinha  
de Silves

Este equipamento, que constitui um investimento na ordem dos 134 mil euros, inte-
gra 30 lugares para estacionamento de autocaravanas, com possibilidade de expan-
são, bem como espaço de receção, estação de serviço com abastecimento de água 
potável, despejos de águas residuais e resíduos sólidos urbanos, iluminação e espa-
ços verdes. Esta empreitada também integrou a pavimentação da rua situada a norte, 
fora da vedação do parque. Com esta obra, o Município de Silves promove a dinamiza-
ção da atividade turística e da economia local da vila de São Bartolomeu de Messines.

Construção da Área de Serviço de Autocaravanas  
de São Bartolomeu de Messines 
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Investimento que ascendeu a 30 mil euros, com vista a criar melhores condições  
de estadia e conforto dos utentes no parque da Zona Ribeirinha de Silves.

Equipamento constituído por estrutura metálica metalizada, com capacidade para 
281 lugares sentados, que implicou um investimento de 52 mil euros. Encontra-se 
em fase de elaboração o projeto técnico para a construção da bancada definitiva do 
Estádio Municipal de Armação de Pêra, que deverá incluir os respetivos balneários. O 
Município de Silves encontra-se, assim, empenhado na melhoria das condições deste 
equipamento desportivo, não apenas no domínio da prática desportiva, mas também 
para bem receber quem deseja assistir às competições desportivas ali realizadas.  

Instalação de Sanitários na Zona Ribeirinha de Silves

Instalação de Bancada no Estádio Municipal de Armação de Pêra

Obra municipal que implicou um investimento no valor de 530 mil euros e que 
contemplou a requalificação integral das infraestruturas públicas: execução de 
passeios e arruamentos dos dois lados da estrada, substituição da conduta de 
abastecimento de água, criação de rede de drenagem de águas pluviais, instala-
ção de rede de iluminação pública e infraestruturas subterrâneas de telecomu-
nicações, criação de estacionamentos e paragens de autocarros, colocação de 2 
ilhas ecológicas e plantação de árvores.

Requalificação Urbanística da Urbanização Silgarmar  
(EN 124-1) - Silves Obras em curso

Investimento na ordem de 1,8 milhões de 
euros. O novo edifício integrará 13 salas 
de aula e sanitários para alunos, profes-
sores e funcionários. A intervenção inclui, 
ainda, a reorganização dos espaços ex-
teriores, com a criação de uma zona de 
jogos para atividade física e recreio.

Requalificação e Ampliação  
da Escola EB1 de Silves

Investimento no valor de 1,3 milhões 
de euros. A intervenção contempla a 
requalificação de espaços interiores 
e exteriores do edifício, novos equi-
pamentos, reorganização e reloca-
lização das bancas de venda, intro-
dução de mezzanine na zona poente 
do edifício para a instalação de dois 
estabelecimentos de restauração 
e bebidas, criação de espaço de es-
planada na cobertura em terraço do 
piso térreo, renovação da rede viária 
envolvente e a instalação de elevador 
panorâmico.

Requalificação do Mercado 
Municipal de Silves
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Investimento no valor de 652 mil euros, 
que envolve a instalação de 7,2 km de tu-
bagem e central hidropressora.

Investimento no valor de 984 mil euros. 
Intervenção ao nível das redes de abas-
tecimento de água, saneamento e dre-
nagem de águas pluviais, pavimentos, 
iluminação pública, passeios, ciclovia e 
mobiliário urbano, bem como a inclusão 
do arranjo urbanístico da zona envolven-
te à Casa Mortuária.

Extensão das redes de  
abastecimento de água  
e saneamento à Fonte João 
Luís, Azinhalinho/Marreiros/ 
Limite da freguesia de São 
Bartolomeu de Messines

Valorização e Beneficiação da 
Rua Atrás dos Muros em Silves

Investimento no valor de 332 mil eu-
ros, com comparticipação comunitária. 
A obra mantém a estrutura e a imagem 
exterior do edifício, que se destina à 
realização de exposições, bem como à 
promoção e venda de produtos locais, 
contribuindo, assim, para a reabilitação 
do património imobiliário público, para a 
promoção dos vinhos e produtos de gé-
nese local e para a dinamização cultural e 
económica da cidade de Silves.

Investimento na ordem dos 160 mil eu-
ros, que vai permitir assegurar o abaste-
cimento de água às populações que dela 
estavam carenciadas, melhorando, desse 
modo, os níveis de bem-estar e qualidade 
de vida.

Reabilitação da Casa do Forno 
em Silves, para Casa-Mãe dos 
Vinhos e outros Produtos Locais

Investimento no valor de 93 mil euros, 
que contempla trabalhos de manutenção 
e de reparação do edifício, bem como a 
montagem de novos equipamentos, para 
garantir o bom funcionamento deste 
equipamento cultural ímpar da cidade de 
Silves.

Recuperação do Teatro  
Mascarenhas Gregório

Abastecimento de água à  
Zimbreira e Monte Seco em  
São Bartolomeu de Messines

Obras em curso

Investimento na ordem dos 60 mil euros, 
ligando a troço viário beneficiado pelo 
Município de Silves durante o anterior 
mandato autárquico, contribuindo, deste 
modo, para alternativas de mobilidade e 
segurança rodoviária da população.

Pavimentação do caminho 
de ligação entre a VNC5 e o 
Parque de Campismo de Canelas, 
em Armação de Pêra

Investimento no montante de 1,8 milhões 
de euros. A empreitada contemplou a re-
qualificação paisagística e funcional do 
Jardim da República, contemplando es-
paços verdes (tendo sido mantidas todas 
as árvores que apresentavam boas con-
dições fitossanitárias, conforme perita-
gem do Instituto Superior de Agronomia 
de Lisboa), novo pavimento, remodelação 
integral das redes de abastecimento de 
água, saneamento e drenagem de 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 e ilha ecológica), criação de 
elemento de água com nebulizadores e 
construção de edifício com cafetaria, sa-
nitários de uso público e esplanada com 
sombreamento. Com esta intervenção, o 
Largo da República passa a ser constituído 
por 3 zonas distintas: o Jardim do Fresco 
(com carácter mais intimista), a Praça Cen-
tral e a Alameda das Árvores (zona mais 
aberta ao nível do pavimento).

Requalificação do Jardim do 
Largo da República em Silves
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Concursos Públicos

Investimento no valor de 72 mil euros.

Investimento no valor de 150 mil euros, que 
vem satisfazer uma pretensão apresenta-
da pela população em sede de orçamento  
participativo.

Investimento no valor de 166 mil euros.

Investimento na ordem de 1 milhão de 
euros, com candidatura comunitária apro-
vada, que envolve a criação e gestão de 
Zonas de Medição e Controlo e Zonas de 
Gestão de Pressões, direcionadas para 
o combate às perdas reais e invisíveis de 
água, que permitirá ao concelho de Silves 
dar um salto qualitativo e tecnológico no 
funcionamento e gestão do sistema, sus-
tentado em Plano Estratégico a desen-
volver em dois períodos de 5 anos. Esta 
operação interliga-se com outro conjunto 
alargado de investimentos promovidos 
pelo Município de Silves em todo o concelho.

Reabilitação das Ruas Teófilo 
Carvalho dos Santos e 1.º de 
Maio, em Tunes

Pavimentação do Caminho  
em Vale da Horta e Água  
Velha, em São Marcos  
da Serra

Pavimentação do Caminho  
das Assumadas, em Tunes

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, em pontos nevrálgicos 
localizados em todas as Freguesias do 
concelho de Silves.

Medidas de Acalmia de Tráfego 
nas Freguesias do concelho de 
Silves

Empreitada de “Dispositivos  
de Controlo e Redução  
de Perdas no Sistema de  
Abastecimento de Água  
no concelho de Silves”  

Investimento no valor de 614 mil euros, 
na sequência da realização do 2.º concur-
so público. Contempla a construção de 
balneários, bancada, vedações, portões 
de acesso, redes de água, saneamento 
e pluviais, instalações elétricas e teleco-
municações. Com esta obra, o Município 
de Silves concretiza uma ambição legíti-
ma da população, principalmente a mais 
jovem que está inserida nas associações 
e coletividades locais, possibilitando-lhe 
a ocupação dos tempos livres através da 
prática desportiva com melhores condi-
ções, nomeadamente futebol, vólei, bas-
quete e andebol.

Construção do Polidesportivo 
de Tunes (2.ª Fase)

Investimento no valor de 375 mil euros. 
Inclui a desativação das infraestruturas 
hidráulicas de água e saneamento e a 
execução de obras de conservação, rea-
bilitação, reforço estrutural, pavimenta-
ção do tabuleiro, assim como a colocação 
de novas instalações elétricas e ilumina-
ção pública. Esta intervenção inclui-se 
na política de salvaguarda, valorização e 
proteção do património cultural, sendo a 
Ponte Velha de Silves classificada como 
património de interesse público.

Conservação e Restauro  
da Ponte Velha de Silves

Investimento no valor de 3,3 milhões 
de euros (1.ª fase). Contempla a re-
naturalização/reconstrução do ca-
nal de descarga das águas pluviais 
para a ribeira de Alcantarilha, com 
a construção de Estação Elevatória 
de Águas Pluviais e Estação Eleva-
tória de Esgotos, com as respetivas 
infraestruturas associadas. Na 2.ª 
fase (concurso público por lançar), a 
intervenção envolve a remodelação 
integral das redes de abastecimento 
de água, saneamento e drenagem 
de águas pluviais nas ruas da bai-
xa de Armação de Pêra, incluindo a 
reabilitação da Estação Elevatória 
de Esgotos (existente), para além da 
requalificação de arruamentos. É ob-
jetivo central do projeto resolver um 
problema estrutural de longa data, 
aplicando soluções para a redução 
das inundações na parte antiga da 
vila, que passam pela remodelação 
das redes de abastecimento de água, 
de saneamento e de drenagem de 
águas pluviais, que funcionam mal, 
atendendo a que estão obsoletas e 
subdimensionadas.

Requalificação Urbana da 
Baixa de Armação de Pêra - 
1.ª Fase 

Obras em curso
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Investimento no valor de 188 mil euros.

Investimento na ordem dos 200 mil eu-
ros. Os trabalhos de pavimentação ligam 
a Aldeia do Corgo, Adega e Montinho, in-
cluindo o fecho da rede de abastecimen-
to de água. 

Investimento na ordem dos 85 mil euros.

Investimento na ordem dos 100 mil eu-
ros. Contempla também a remodelação 
da rede de abastecimento de água. 

Investimento na ordem dos 70 mil euros.

Investimento no valor de 235 mil euros. 
Contempla também a instalação da rede 
de abastecimento de água.

Investimento no valor de 40 mil euros.

Investimento na ordem dos 55 mil euros.

Investimento na ordem dos 151 mil euros.

Investimento na ordem de 975 mil euros. 
A intervenção de requalificação inclui a 
renovação integral das infraestruturas 
(redes de abastecimento de água e sa-
neamento, instalações elétricas, teleco-
municações), pavimentos, bancadas de 
vendas, reorganização funcional do es-
paço, telhados, esplanadas, e criação de 
mezzanine na zona nascente do edifício, 
com acesso por escadas e elevador, bem 
como a pedonalização/requalificação da 
rua Dr. José Ventura Duarte, possibilitan-
do apenas o acesso automóvel para car-
gas e descargas.

Criação de Rampa de Acesso 
para Barcos no Rio Arade

Investimento global na ordem dos 373 mil 
euros.

Remoção do Amianto nas 
Coberturas das Escolas EB 2,3 
do Algoz e de Armação de Pêra

Investimento na ordem dos 314 mil euros. 
Contempla a remodelação e extensão da 
rede de abastecimento de água e a pavi-
mentação de caminho.

Extensão da Rede de Abasteci-
mento de Água ao Malhão e 
Poço Frito, em Alcantarilha

Pavimentação de Caminho do 
Corgo e Extensão da Rede de 
Abastecimento de Água

Pavimentação do Caminho  
de Montes Raposo à  
EN 269-1 (Pêra)

Reabilitação de Arruamentos 
do Poço Deão (SILVES)

Pavimentação do Caminho 
entre a Ponte Velha e a EM528 
(SILVES)

Pavimentação do Caminho do 
Joinal (São Bartolomeu de 
Messines)

Pavimentação do Caminho  
da Quinta das Cortes (SãO 
BARTOLOMEU DE MESSINES

Investimento na ordem dos 60 mil euros, 
que abrange a zona do Parque Ribeirinho 
da cidade de Silves, que passa a consu-
mir água da Barragem do Arade em detri-
mento de água para consumo humano. 
Esta intervenção inclui-se nas boas prá-
ticas ambientais do Município de Silves, 
através da implementação de um uso 
mais sustentável dos recursos hídricos. 

Ampliação da Rede de Rega  
na Cidade de Silves

Pavimentação do Caminho  
de Vale de Lousas (Alcantarilha)

Pavimentação do Caminho  
da Boavista à EN125 (PÊRA)

Requalificação do Mercado 
Municipal de São Bartolomeu 
de Messines

Investimento na ordem dos 82 mil euros.

Investimento na ordem dos 140 mil euros.

Pavimentação do Caminho  
de ligação entre o CM1279, 
VNC3 e VNC4 (ARMAÇÃO DE PÊRA)

Arranjo Urbanístico de Espaço 
Público no Interior do Enxerim

O investimento ascende a 1,8 milhões de 
euros. A intervenção divide-se em duas 
fases. A primeira fase, já adjudicada, es-
tende-se desde o passadiço da ribeira 
dos Salgados até à Praia dos Pescadores 
em Armação de Pêra, percorrendo a Praia 
Grande de Pêra (1660 metros) e atraves-
sando a ribeira de Alcantarilha através de 
ponte a construir (225 metros). A segunda 
fase da obra, implica a continuidade da 
ecovia pela Frente-Mar da vila de Armação 
de Pêra até ao Hotel Holliday Inn (1620 
metros), com a colocação de marcações no 
pavimento existente. Com esta obra, o Mu-
nicípio de Silves promove o património na-
tural das Freguesias do Litoral e o usufruto 
do mesmo pelas populações e visitantes, 
de uma forma enquadrada num ambiente 
ecológico ímpar e sustentável. 

Ecovia do Litoral Sul -  
Pêra e Armação de Pêra

Concursos Públicos

Investimento no valor de 85 mil euros, 
conferindo capacidade ao quiosque muni-
cipal para que possa funcionar como es-
tabelecimento de restauração e bebidas.

Remodelação do Quiosque 
Municipal de São Bartolomeu 
de Messines
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Investimento na ordem dos € 295.000,00 (Duzentos e noventa e cinco mil euros), que 
abrange o desenvolvimento, implementação e concretização do trabalho selecionado 
no âmbito do concurso público de conceção da estratégia museológica e museográfica 
para instalação do Centro Interpretativo do Lince Ibérico na Casa da Quinta do Cama-
cho, localizada na encosta norte do Castelo de Silves, e que inclui o fornecimento e 
montagem de todo o mobiliário, equipamentos, cenografia expositiva e outros con-
teúdos necessários para a concretização daquele fim. A intervenção contempla ainda 
a elaboração e execução de projeto para a reabilitação e adaptação da Casa da Quinta 
do Camacho às vertentes museológica e museográfica, além de arranjos exteriores na 
envolvente.

Centro Interpretativo do Lince Ibérico na encosta  
do Castelo (Silves)

Investimento no valor de 120 mil euros.

Investimento na ordem dos 100 mil euros.

Investimento na ordem dos 210 mil euros.

Pavimentação do Caminho  
da Ribeira Alta/Ribeira Baixa, 
no Algoz

Abastecimento de água  
ao Barrocal Norte e  
pavimentação do caminho  
(São Bartolomeu de Messines)

Pavimentação do caminho  
de Vale da Vila (Silves)

Investimento no valor de 1,3 milhões de 
euros. O projeto prevê a remodelação in-
tegral das infraesturas de abastecimento 
de água, de saneamento, de drenagem 
de águas pluviais, iluminação pública, te-
lecomunicações e pavimentos na Rua Ale-
xandre Herculano e grande parte da Rua 
Almeida Garret. A intervenção também 
abrange a repavimentação do Bairro das 
Fontainhas e da Rua da Escola Velha.

Reabilitação de Infraestruturas 
na Vila de Pêra

Investimento previsto na ordem dos 188 
mil euros. Contempla trabalhos de re-
pavimentação, muros e escadas, zonas 
verdes, redes de abastecimento de água, 
de saneamento e de drenagem de águas 
pluviais, instalações elétricas, telecomu-
nicações e mobiliário urbano.

Requalificação Urbana do 
Largo 1.º de Maio em Pêra

Concursos Públicos

Encontra-se a decorrer concurso público lançado pelo Município de Silves, em Julho de 
2020, no âmbito do qual os concorrentes devem apresentar uma proposta instruída com 
um estudo prévio de reabilitação e restauro do edifício do antigo Casino de Armação de 
Pêra, património cultural de interesse municipal, para que volte a constituir um polo re-
ferencial na Frente-Mar de Armação de Pêra, considerando a instalação de um espaço 
multiusos de vocação cultural, para funcionamento de um espaço de leitura/pequena 
biblioteca, dinamizado pelos serviços municipais, que permita a realização de atividades 
educativas, pedagógicas, culturais, artísticas, recreativas e lúdicas; do posto de turismo 
da vila, gerido pelos serviços da Região de Turismo do Algarve; e de um estabelecimento 
de restauração e bebidas, com o inerente espaço comercial e dotado de uma sala de es-
petáculos polivalente, que possibilite a realização de concertos, animações, conferências, 
palestras e formações. Quem vencer o concurso público, adquire o direito à realização da 
operação urbanística de reabilitação do Casino de Armação de Pêra e a concessão do di-
reito de exploração pelo período de 30 anos da área de restauração e bebidas, mediante o 
pagamento de uma compensação financeira mensal a favor da autarquia. Sendo que, em 
cada ano de vigência da concessão, o concessionário obrigar-se-á a ceder gratuitamente 
a utilização da sala de espetáculos polivalente ao Município de Silves, durante pelo menos 
15 dias, para a realização de atividades ou eventos culturais, artísticos, recreativos, lúdicos, 
educacionais ou formativos, promovidos, coorganizados ou apoiados pela autarquia. 

Reabilitação do Antigo Casino de Armação de Pêra e Concessão 
do Direito de Exploração de Área de Restauração e Bebidas

Investimento previsto no valor de 248 mil 
euros, contemplando a pavimentação 
dos arruamentos, estacionamentos e a 
remodelação integral da rede de abaste-
cimento de água. Esta intervenção contri-
bui, decisivamente, para a requalificação 
urbana da vila de Armação de Pêra.

Requalificação das Infraes-
truturas da Urbanização das 
Torres do Alto da Torre (TAT), 
em Armação de Pêra

Investimento na ordem de 1 milhão de eu-
ros. A intervenção contempla a ampliação 
do piso térreo, destinado a refeitório, de-
volvendo a sala polivalente à sua função 
original, a remodelação de instalações 
sanitárias, cozinha e serviços, a ampliação 
do piso superior destinado a biblioteca, 
sala de professores e sala de reuniões, a 
remodelação de duas salas de menores 
dimensões para apoio a atividades de ex-
pressão plástica e de laboratório, a requa-
lificação de áreas exteriores, entre outras.

Requalificação e Ampliação  
da EB1 de Alcantarilha
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O projeto de execução encomendado 
pela autarquia encontra-se concluído. 
Contudo, uma vez que está em causa a 
conservação e reabilitação do património 
do Estado, aguarda-se a oportunidade de 
obter financiamento nacional e/ou comu-
nitário, dado o valor extremamente eleva-
do da obra, que ascende a 2 milhões de 
euros.

Projeto em fase de elaboração.

Projeto em fase de elaboração.

Projeto em fase de elaboração.

Projeto em fase de elaboração, que se in-
sere na continuidade da dinâmica incuti-
da pelo Município de Silves na promoção 
da reabilitação do Centro Histórico Urba-
no de Silves.

Esta intervenção por parte da autarquia im-
plica a pavimentação da rua, instalação de 
iluminação pública, criação de espaços de 
lazer e implementação de redes de abaste-
cimento de água, saneamento e drenagem 
de águas residuais.

Conservação e Reabilitação 
do Sistema Defensivo da  
Almedina de Silves

Ponte sobre a Ribeira  
do Arade (Foz do Ribeiro)

Abastecimento de Água  
ao Vale Figueira

Bancada do Estádio Municipal 
de Armação de Pêra

Reabilitação do Edifício  
dos Paços do Concelho

Requalificação da Rua Adjacente 
ao Estádio Municipal em São 
Bartolomeu de Messines

Projetos técnicos concluídos ou em fase de elaboração

Projeto de execução por entregar.

Fecho da Rede de Saneamento 
no Monte Boi

Projeto concluído.

Embelezamento das rotundas 
do concelho

Beneficiação do Reservatório de Monte de São José (projeto concluído), Substituição 
de Condutas Localizadas na Ladeira da Bernarda (projeto concluído), Reforço da Adu-
ção Nascente do Subsistema de São Bartolomeu de Messines (projeto concluído), 
Beneficiação da Estação Elevatória da Portela (projeto concluído), Beneficiação do 
Reservatório de Vale de Lousas (estudo prévio elaborado), Substituição de Condutas 
Adutoras/Distribuidoras no Subsistema do Algoz (estudo prévio elaborado), Instala-
ção de Conduta Adutora à Torre em FFD DN300 (simulação hidráulica), Modelo de 
Simulação dos Subsistemas de Abastecimento de Água de Algoz e Armação de Pêra 
(concluído), Substituição de Adutora da Torre para Armação de Pêra em FIB DN225 
por PVC DN200 (simulação hidráulica/estudo preliminar), Substituição/Instalação de 
Conduta em PVC DN315 a Sul de Alcantarilha (simulação hidráulica/estudo prelimi-
nar), Substituição de Adutora à Cidade de Silves em FFD DN400 (simulação hidráulica/
estudo preliminar) e Avaliação de Desempenho do Sistema de Drenagem de Águas 
Residuais de Algoz-Tunes e Proposta de Medidas de Reabilitação e Beneficiação (es-
tudo técnico concluído).

Conjunto de Projectos Técnicos relativos ao Sistema Público 
de Abastecimento de Água

Projeto de execução encomendado pela 
autarquia encontra-se elaborado. A inter-
venção, no valor de 1,1 milhões de euros, 
abarca a remodelação das infraestrutu-
ras existentes e a modernização e reor-
ganização funcional do espaço. Aguarda-
-se, por ora, a aprovação da candidatura 
a financiamento comunitário.

O projeto de execução está elaborado e a 
intervenção representa um investimento 
na ordem dos 550 mil euros.

Requalificação do Bairro
do Progresso (Silves)

Abastecimento de Água ao 
Mouricão e Poço do Gueino  
(São Bartolomeu de Messines)

Projeto em fase de conclusão.

Investimento na ordem dos 3,5 milhões 
de euros, que contempla a requalificação 
do eixo principal (do Cemitério Velho à 
Avenida João de Deus) e de todas as ruas 
situadas a norte, promovendo pavimen-
tações de nível, diferenciadas e com es-
tereoctomias, recuperando e valorizando 
os afloramentos rochosos existentes à 
superfície, executando a renovação das 
redes de abastecimento de água, sanea-
mento, pluviais, iluminação pública, tele-
comunicações, e instalando novo mobiliá-
rio urbano e elementos de estadia. Esta 
futura intervenção servirá de chamariz 
para a dinâmica de iniciativa pública e pri-
vada que se pretende incutir na Área de 
Reabilitação Urbana de São Bartolomeu 
de Messines. Projeto de Execução elabo-
rado e entregue.

Abastecimento de Água  
e Saneamento nos Amendoais  
e Cortezões (Tunes)

Requalificação Urbana  
do Centro Histórico de São 
Bartolomeu de Messines
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O projeto encontra-se em fase de conclusão e contempla trabalhos de (re)pavimenta-
ção, criação de passeios, estacionamento e espaço de lazer, instalação de iluminação 
pública e implementação de redes de abastecimento de água, saneamento e drenagem 
de águas pluviais com box culvert e mobiliário urbano.

Prevê-se com o projeto em fase de elaboração resolver o grave problema da falta de ca-
pacidade hidráulica no extremo montante da rede de colectores da bacia de drenagem 
de esgotos na Rua D. João II, em Armação de Pêra, onde são frequentes os entupimen-
tos, com a entrada em carga dos coletores e o refluxo de esgoto para as habitações.

O projeto de execução foi entregue, mas ainda está sujeito a alterações. Está prevista 
a construção de passeio ao longo da estrada, incluindo a intervenção na linha de água 
existente no local.

Pretende-se através deste projeto reformular o conjunto das infraestruturas públicas, 
contemplando pavimentações, redes de abastecimento de água, saneamento e drena-
gem de águas pluviais, passeios, estacionamentos, espaços verdes e iluminação pública. 

Pretende-se com o projeto melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade pe-
donal, de fruição e lazer, intervindo em infraestruturas de abastecimento de água e nos 
pavimentos, na linha de água existente, nos espaços verdes e na colocação de mobiliá-
rio urbano.

Requalificação Urbanística da Rua das Telecomunicações  
e Envolvente (São Bartolomeu de Messines)

Construção de Rede de Esgotos na Zona Poente da Avenida 
Beira-Mar em Armação de Pêra

Requalificação Urbanística de Passeio entre a EN 124  
e os Campilhos (São Bartolomeu de Messines)

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

Requalificação do Espaço Envolvente ao Cemitério de Silves

O projeto de execução encomendado pela autarquia encontra-se elabora-
do. Prevê-se a construção de via a partir da EN 269, em direcção ao sítio 
dos Vales, com vista ao reordenamento do trânsito dos veículos pesados 
(retirando-o do interior do aglomerado urbano) e, em simultâneo, garantir a 
construção de infraestruturas de abastecimento de água e saneamento di-
mensionadas para o Algoz e Tunes. Representa um investimento na ordem 
dos 2,7 milhões de euros.

Variante ao Perímetro Industrial do Algoz

Projeto em fase de elaboração.

Projeto de execução em fase de conclusão.

Rede de Abastecimento de 
Água e Saneamento no Monte 
dos Jaimes (São Bartolomeu  
de Messines)

Estabilização da Encosta  
do Castelo de Silves

Encontra-se elaborado o projecto de exe-
cução para conversão do antigo mercado 
em centro de exposições, preservando a 
riqueza patrimonial do imóvel e a mura-
lha envolvente. Aguarda-se parecer ex-
terno da Direção Regional da Cultura.

Reabilitação do Mercado  
de Alcantarilha para Centro 
de Exposições

Projetos técnicos concluídos ou em fase de elaboração
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Serviços 
Municipais

• Ambiente +

• Educação & Juventude +

• Ação Social +

• Silves Proteção Civil +

• Associativismo

• Cultura & Património +

ÁREAS CMS
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É sabido que o Homem não é nada sem a 
Natureza. Contudo, enfrentamos atual-

mente um processo de desvios e ameaças 
ambientais de repercussão mundial, que 
cria angústia ecológica junto das popula-
ções. Empenhado na proteção do ambien-
te, na conservação da natureza e com a 
correção das atividades poluidoras, o Mu-
nicípio de Silves tem desenvolvido boas 
práticas ambientais por iniciativa própria 
e incentivado terceiros, através de instru-
mentos fiscais, a adotar comportamentos 
mais sustentáveis do ponto de vista am-
biental. 

No domínio das boas práticas ambientais, 
a autarquia tem promovido projetos de 
obras públicas com manifestas preocu-
pações ambientais, destacando-se, a este 
respeito, a “Otimização e Eficiência Energé-
tica do Complexo das Piscinas Municipais 
de Silves”, através da instalação de painéis 
solares, painéis fotovoltaicos, iluminação 
LED e substituição de bombas, e a “Requa-
lificação Urbana da Baixa de Armação de 
Pêra”, que contempla a implementação de 
um novo sistema público de abastecimento 
de água, saneamento e drenagem de águas 
pluviais, com o propósito de evitar inunda-
ções e cheias, contribuir para um melhor 
ambiente urbano e combater os efeitos das 
alterações climáticas.

Aliás, perante o fenómeno das mudanças 
climáticas, a autarquia elaborou um Plano 
de Ação que contempla um conjunto de 
medidas de adaptação e/ou mitigação das 
alterações climáticas no concelho de Silves, 
tendo por base o Plano Intermunicipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas do Al-
garve (PIAAC-AMAL), que está alinhado com 
os principais objetivos da Estratégia Euro-
peia de Adaptação às Alterações Climáticas 
(EEAAC) e da Estratégia Nacional de Adapta-
ção às Alterações Climáticas (ENAAC 2020).

Por outro lado, nos últimos anos, foi ence-
tada a reestruturação do serviço público de 
fornecimento de água da Câmara Munici-
pal de Silves, visando o controlo de perdas 
de água, um bem cada vez mais escasso e 
precioso, não apenas com investimentos 
no melhoramento e extensão da rede pú-
blica de abastecimento de água, mas tam-
bém combatendo fraudes e melhorando o 
serviço público prestado pelo Município de 
Silves.

Acresce referir a redução da pegada ecoló-
gica, através da implementação de novas 
metodologias de trabalho ou da melhoria 
de técnicas já usadas pelos serviços muni-
cipais, com realce, entre outras medidas, 
para a utilização de água não tratada para 
lavagem de ruas e equipamentos de reco-
lha de resíduos urbanos e varredora mecâ-
nica, a limpeza de sumidouros evitando o 
transporte de resíduos pelas águas pluviais 

para o mar, através da instalação de redes 
de retenção, a colocação de ecopontos nos 
edifícios municipais, de forma a incentivar 
a separação de resíduos junto dos próprios 
funcionários municipais e visitantes, a rea-
lização de eco-eventos, onde se sensibiliza 
e promove a correta separação de resíduos 
(como é o caso da Feira Medieval de Silves 
e da Mostra Silves Capital da Laranja), e a 
aquisição veículos elétricos para a frota mu-
nicipal, bem como de triciclos elétricos para 
recolha de papeleiras e deslocações entre 
frentes de trabalho, reduzindo a utilização 
de veículos a combustíveis.

Por fim, procurando influenciar o compor-
tamento de terceiros, a autarquia não se 
tem coibido de realizar operações de sen-
sibilização ambiental e de executar políti-
cas fiscais verdes, que visam incentivar os 
particulares a adotar práticas amigas do 
ambiente ou ambientalmente sustentáveis, 
nomeadamente no âmbito da eco-inovação 
e da eficiência na utilização de recursos, da 
redução da dependência energética do ex-
terior e da indução de padrões de produção 
e de consumo mais sustentáveis.

Da conjugação de esforços entre a au-
tarquia e cada um de nós na proteção do 
ambiente, aprofundando a adoção de boas 
práticas ambientais, resultará um ambiente 
mais sustentável, seja no nosso concelho, 
seja para todo o planeta.

MUNICÍPIO DE 
SILVES PROMOVE 
BOAS PRÁTICAS 
AMBIENTAIS

AMBIENTE +
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Através da campanha “Lixo Zero - Ambiente 100”, o Município de Silves relem-
bra que coloca à disposição dos munícipes o serviço de recolha de monos e 

resíduos verdes, que é prestado em conjunto com as Freguesias e Uniões de Fre-
guesias do concelho. Este serviço é tendencialmente gratuito, uma vez que só há 
lugar ao pagamento de taxa quando seja recolhida uma determinada quantidade 
máxima de resíduos, conforme previsto em regulamentação municipal.

Com esta iniciativa, a autarquia pretende sensibilizar todos os munícipes para a 
necessidade de redução do lixo e diminuição da pegada ambiental, alertando-
-se que os resíduos abandonados no espaço público, como colchões, eletrodo-
mésticos e mobílias velhas, constituem contraordenação punível com coima de 
€ 665,00 até € 1.995,00, nos termos do regulamento municipal de gestão de resí-
duos sólidos e higiene urbana.

Assim sendo, não hesite em agendar a recolha de monos e resíduos verdes na 
Câmara Municipal de Silves ou na Junta de Freguesia da sua área de residência, 
através dos seguintes contactos telefónicos:

Alcantarilha: 282 322 506

Algoz/Tunes: 282 574 385

Armação de Pêra: 282 310 800

São Bartolomeu de Messines: 282 339 136

São Marcos da Serra: 282 361 119

Silves: 282 440 861

“LIXO 0 - AMBIENTE 100” - SERVIÇO 
DE RECOLHA DE MONOS E RESÍDUOS 
VERDES

O Município de Silves é pioneiro no Algarve 
na promoção da compostagem comunitá-
ria, inicialmente direcionada às Freguesias 
de São Marcos da Serra e de São Barto-
lomeu de Messines, e no lançamento de 
campanha de compostagem doméstica em 
todo o concelho, mediante a entrega de 
centenas de compostores incluídos no “kit” 
de compostagem e realização de formação 
aos aderentes.

Esta última iniciativa, permite que os mu-
nícipes separem os biorresíduos na fonte, 
tratando-os localmente, reduzindo, assim, 
a pegada ecológica indexada ao transporte 
e deposição em aterro, com os benefícios 
ambientais daí resultantes.

Este projeto representa um passo impor-
tante numa estratégia de longo prazo, que 
passará pelo cumprimento da Diretiva 
Quadro dos Resíduos e do PERSU2020, in-
tegrando o concelho de Silves no pelotão 
da frente a nível nacional, que prevê a obri-
gação de recolha seletiva de biorresíduos 
a partir de 2023. Note-se ainda que o PO-
SEUR e o Fundo Coesão europeu suportam 
85% dos encargos dos investimentos de 
aquisição de equipamento, publicidade e 
divulgação do sistema de compostagem.

Silves a compostar 
da Serra ao Mar

AMBIENTE +
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A entrada em vigor da Lei n.º 88/2019, de 
03 de setembro, que veio punir com coima 
quem atira beatas para o chão (coima míni-
ma de € 25,00 e máxima de € 250,00), alia-
da às preocupações de reforço da limpeza 
urbana e higiene pública, foram o mote 
para que o Município de Silves, ao abrigo 
da campanha “Lixo Zero - Ambiente 100”, 
procedesse à entrega gratuita de beateiras 
aos estabelecimentos de restauração e be-
bidas do concelho de Silves.

Estas beateiras provêm da reutilização de 
plásticos reciclados, que criam de forma 
inovadora um produto bastante resistente 
para utilização em ambientes exteriores. 

Com esta iniciativa, a autarquia visa sensi-
bilizar a população em geral para as ques-
tões ambientais e alertar para a importân-
cia da colocação de resíduos no seu devido 
local, mantendo o espaço público asseado.

Atribuição Gratuita  
de Beateiras aos  
Estabelecimentos de 
Restauração e Bebidas

Três esculturas de rede metálica, em formato de peixe de grandes dimensões, da 
autoria do escultor Carlos de Oliveira Correia, foram colocadas nas praias do con-

celho de Silves, designadamente na Praia do Vale do Olival, na Praia dos Pescadores 
em Armação de Pêra e na Praia Grande de Pêra, com o propósito de alertar os cida-
dãos para a problemática do despejo de plásticos nos oceanos. Com efeito, estima-se 
que em 2050 haverá mais plástico do que peixes nos oceanos. Assim sendo, os uten-
tes das praias são convidados a depositar os seus plásticos nestas estruturas, a fim de 
serem encaminhados para reciclagem e impedindo que os mesmos sejam deitados 
para o mar.

ESCULTURAS DE REDE METÁLICA  
ALERTAM PARA A PROBLEMÁTICA  
DO PLÁSTICO NOS OCEANOS

O Município de Silves reforçou a instalação de novos dispensadores de sacos para dejetos 
caninos em diversos locais da cidade de Silves. De igual modo, a autarquia procedeu à 
instalação de novas papeleiras com cinzeiro em toda a área central da cidade de Silves, 
Enxerim e Bairro da Caixa d´Água. Estas medidas visam melhorar a limpeza e higiene 
urbana dos espaços públicos beneficiados com estes novos equipamentos.

Reforço de Novos Dispensadores de Dejetos  
Caninos e Papeleiras com Cinzeiro

AMBIENTE +
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Esta iniciativa do Município de Silves decor-
reu numa extensão de 16 km, envolvendo 
a Ribeira do Falacho, Ribeira do Enxerim e 
Ribeira das Águas Belas e representou um 
investimento de € 200.998,33, financiado 
pelo Fundo Ambiental, no âmbito de pro-
tocolo outorgado entre a autarquia e a 
Agência Portuguesa do Ambiente. As ac-
ções de limpeza ocorreram no interior do 
leito das linhas de água e margens, numa 
faixa de 10 metros, com vista a promover a 
remoção dos resíduos que se encontravam 
a obstruir o fluxo regular das águas, tendo 
sido dada especial atenção às passagens 
hidráulicas, que foram totalmente desobs-
truídas. 

A intensificação do ataque das palmeiras 
“Phoenix Canariensis” pelo escaravelho 
“Rhynchophorus Ferrugineus”, tem levado 
à destruição e perda de um número signi-
ficativo destes exemplares no nosso conce-
lho e à substituição das palmeiras mortas. 
A praga tem apresentado alterações nos 
seus ciclos de desenvolvimento, muito por 

O Município de Silves convidou toda a população e banhistas a associarem-se 
ao projeto “TransforMAR”, através da colocação de plástico e metal no cubo 

“TransforMAR”, localizado no Parque Verde Urbano de Armação de Pêra, junto à 
zona de estacionamento contígua à Praia dos Pescadores. O projeto, integrado 
numa parceria com o LIDL, teve a duração de um ano e decorreu durante os 
meses de julho e agosto, convertendo-se, posteriormente, num valor monetário 
devolvido à comunidade através da atribuição de um donativo às instituições par-
ticulares de solidariedade social locais.

Limpeza de Linhas  
de Água afetadas pelo  
Incêndio das Serras  
de Monchique e Silves

Combate ao Escaravelho 
das Palmeiras

CUBO DA TRANSFORMAR  
EM ARMAÇÃO DE PÊRA

AMBIENTE +

força das alterações que se têm verificado 
ao nível meteorológico, e,  neste momen-
to, revela grande resistência aos tratamen-
tos que se efectuam e que se encontram 
disponíveis no mercado. Não obstante os 
constrangimentos, o Sector de Espaços 
Verdes da Câmara Municipal de Silves tem 
continuado este combate complexo e desi-
gual, que teve início em 2007, ano em que 
o referido escaravelho se estabeleceu no 
Algarve, tendo Silves desenvolvido desde 
então um trabalho exemplar nesta luta.
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O Município de Silves entregou 400 ta-
blets aos agrupamentos de escolas do 

concelho, para que estes possam cedê-los 
aos alunos que deles necessitem para ter 
acesso ao ensino à distância. Com esta me-
dida, pretendeu-se disponibilizar as ferra-
mentas de acesso às aulas e aos conteúdos 
digitais e promover a igualdade de opor-
tunidades, contribuindo para o sucesso 
escolar dos alunos perante o novo desafio 
do ensino à distância, decorrente da situa-
ção excepcional epidemiológica provocada 
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), causa-
dor da doença Covid-19.

Entrega de 400 Tablets 
aos Agrupamentos  
Escolares

O  Centro de Recolha Oficial (CRO) de Silves foi o “canil municipal “ do Algarve que 
mais vacinou, “chipou”, esterilizou (através das clínicas veterinárias do concelho 

de Silves, aderentes ao programa da autarquia) e doou animais de companhia. Foi 
também o que mais recebeu em reembolsos da Direção Geral de Alimentação e Ve-
terinária (DGAV), por parte das esterilizações realizadas em 2019, ao abrigo do Despa-
cho n.º 2301/2019, de 22 de fevereiro. Em 2020, o Gabinete Médico Veterinário (GMV) 
da Câmara Municipal de Silves foi o único do Algarve, e dos primeiros do país, a iniciar 
a Campanha Oficial de Vacinação e Identificação Eletrónica (CVARIE 2020) pelas várias 
sedes de freguesias do concelho de Silves. O CRO de Silves manteve-se sempre em 
funcionamento, mesmo durante o período mais forte/agressivo da pandemia, garan-
tindo os serviços mínimos. O GMV foi igualmente o primeiro a iniciar no Algarve e no 
país, após o levantamento do “estado de emergência”, a CVARIE nas instalações do 
CRO de Silves, desde 1 de Junho de 2020, diariamente de 2.ª a 6.ª feira, das 9h às 13h. 
O CRO de Silves, por marcação prévia, tem estado aberto aos sábados, domingos e 
feriados, de forma a permitir a visita a estas instalações dos munícipes e outros inte-
ressados em adotar os animais residentes nas suas instalações, com bons resultados. 
O Município de Silves candidatou-se em 2020 ao apoio à esterilização de cães e gatos 
de companhia, de acordo com o Despacho n.º 6615/2020, de 25 de junho, tendo so-
licitado à DGAV o reembolso de 142 esterilizações efetuadas. Também foi submetida 
candidatura da autarquia à campanha de apoio à identificação de cães e gatos, ao 
abrigo do Despacho n.º 10286/2020, de 26 Outubro, que veio a merecer aprovação.

CENTRO DE RECOLHA OFICIAL  
DE SILVES (CANIL MUNICIPAL)

GABINETE MÉDICO VETERINÁRIO

AMBIENTE +

O Município de Silves voltou a hastear a bandeira azul em todas as praias do conce-
lho e todas foram ainda distinguidas pela qualidade da água balnear, recebendo 

o galardão “Praia Qualidade de Ouro 2020” pela “Quercus - Associação Nacional de 
Conservação da Natureza”. Estas distinções são o reconhecimento de todo o trabalho 
e empenho da autarquia em prol de um concelho com maior qualidade ambiental e 
educação para um desenvolvimento sustentável.

BANDEIRA AZUL E GALARDÃO “PRAIA 
QUALIDADE DE OURO 2020” EM TODAS 
AS PRAIAS DO CONCELHO
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Durante o ano de 2020, o Município de 
Silves procedeu a um conjunto de obras 
de manutenção e remodelação nas 24 es-
colas do concelho, num investimento que 
ascendeu a cerca de 300 mil euros, com 
a finalidade de promover a conservação e 
beneficiação das adequadas condições de 
utilização e funcionamento dos estabeleci-
mentos do ensino e organização dos espa-
ços circuláveis. As intervenções incidiram, 
essencialmente, na remodelação de insta-
lações sanitárias, na substituição dos pavi-
mentos interiores, na ampliação de espa-
ços, no reboco de paredes, na substituição 
de portas, torneiras, chuveiros, na pintura 
exterior dos edifícios e na aquisição de mo-
biliário, material desportivo, ares condicio-
nados e equipamento didáctico, entre ou-
tros equipamentos. 

O Município de Silves estabeleceu um protocolo de colaboração com a Univer-
sidade do Algarve e os Agrupamentos de Escolas do concelho, no âmbito do 

Projeto MILAGE APRENDER +, que consiste numa “app” concebida para dispositi-
vos móveis e que permite aos alunos acederem a conteúdos pedagógicos dentro 
e fora da sala de aula. Este projeto está integrado no “Plano de Inovação e Promo-
ção do Sucesso Escolar com as salas APRENDER+© Matemática”, durante o ano 
letivo 2020/2021, e constitui uma ferramenta de apoio não só para os alunos, no 
que respeita à resolução autónoma de fichas de exercícios, mas também para os 
professores, nomeadamente na gestão do seu tempo, atendendo a que não têm 
de resolver na sala de aula os exercícios que constam nas fichas integradas na 
plataforma. A implementação deste projeto possibilita aos alunos estudar num 
ambiente gamificado, onde são contemplados diferentes níveis de dificuldade 
de exercícios, possibilitando, assim, o apoio a alunos com maior dificuldade de 
aprendizagem e incluir também alunos que estejam num nível mais avançado. A 
plataforma contempla, ainda, vídeos educacionais para a promoção de diferen-
tes estilos de aprendizagem e para uma aprendizagem ativa centrada no aluno, 
possibilitando a resolução dos exercícios passo a passo. Assim, com a celebração 
do referido protocolo de colaboração, o executivo municipal pretende reforçar a 
sua aposta na promoção do desenvolvimento qualitativo do sistema educativo, 
com práticas pedagógicas inovadoras e de aprendizagem móvel, de modo que, 
através de um trabalho em rede, realizado com os diferentes agentes educativos, 
se desenvolvam projetos pioneiros e mobilizadores ao serviço das aprendizagens 
dos alunos, fomentando, no seio da comunidade educativa, uma cultura de res-
ponsabilidade pelo sucesso escolar.

Manutenção e  
Remodelação das 24  
Escolas do Concelho

PROJETO MILAGE APRENDER + 

EDUCAÇÃO & JUVENTUDE +

Foram atribuídas 15 bolsas de estudo aos jo-
vens do concelho de Silves, que se encontram 
a frequentar o ensino superior. A autarquia 
pretende, desta forma, reconhecer a impor-
tância de apoiar, em cada ano letivo, a cons-
trução do projeto de vida dos jovens, sendo a 
educação um fator fundamental para promo-
ver a igualdade de oportunidades, fortalecer 
a cultura e os valores de cidadania, assegurar 
o desenvolvimento e a coesão social, inde-
pendentemente das condições sociais, eco-
nómicas, culturais e familiares dos estudantes.

Bolsas de Estudo para  
o Ensino Superior
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Durante o ano letivo 2020/2021, todas as 
escolas do concelho de Silves têm as refei-
ções confecionadas nas cozinhas escola-
res. No caso do Agrupamento de Escolas 
de Silves, perante o desafio lançado pela 
Associação de Pais de Silves e o esforço da 
direção do agrupamento escolar, importa 
destacar que o Município de Silves promo-
veu o investimento necessário para per-
mitir que todos os alunos das diferentes 
escolas pudessem usufruir das refeições 
confecionadas no refeitório daquele agru-
pamento, em detrimento da contratação 
do serviço de catering. Por outro lado, a au-
tarquia adquiriu uma carrinha para ceder 
ao Agrupamento de Escolas de Silves Sul, 
para efectuar o transporte das refeições 
que já vinham sendo confecionadas no 
refeitório desse agrupamento para as dife-
rentes unidades escolares.

O Município de Silves investiu, no ano lectivo 2020/2021, cerca de 1,1 milhões de euros em transportes escolares, com o propósito de 
garantir a deslocação gratuita dos alunos que residem em zonas mais afastadas e distantes dos respetivos estabelecimentos de ensino. 
O contrato inicial de aquisição de serviços sofreu um acréscimo na ordem dos 700 mil euros, para assegurar o cumprimento das dire-
trizes da Direção Geral de Saúde, bem como a adaptação aos diferentes horários implementados nas escolas, o que levou ao aumento 
do número de viaturas por circuito e à repetição de circuitos. Esta iniciativa da autarquia beneficia cerca de 600 alunos das 6 Freguesias/
Uniões de Freguesias do concelho, repartidos por 29 circuitos (que inclui o circuito para a CRACEP).

No âmbito das medidas de apoio escolar, é ainda comparticipado em 50% o passe dos alunos do ensino secundário (dentro e fora do 
concelho de Silves) e atribuído 10 euros em cartão para todos os alunos que ingressam no 10.º ano da Escola Secundária de Silves, para 
realização de aquisições de material escolar na papelaria da escola. No ano de 2020, o Município de Silves promoveu ainda o transporte 
gratuito dos alunos do ensino secundário nos autocarros da autarquia, aquando da retoma das aulas em maio.

Refeições Confecionadas 
nos Agrupamentos de 
Escolas

Reforço dos Transportes Escolares

Os Polos de Educação ao Longo da Vida do Município de Silves associaram-se à 
Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo de Faro e produziram um total de 

599 peças, nomeadamente próteses mamárias provisórias, sacos de drenos, sacos 
de proteção de ostomia e máscaras para ofertas aos doentes (xailes e sacos de pano 
coloridos), contribuindo, desta forma, para ajudar aqueles que padecem desta doen-
ça, tentando minimizar o seu sofrimento, ao mesmo tempo que cumprem o seu cariz 
de desenvolvimento social e solidário em comunidade. Deixamos aqui um reconhe-
cimento e agradecimento público a todos(as) os/as utentes dos Polos de Educação 
ao Longo Vida que têm contribuído em ações de solidariedade para a comunidade 
através das suas atividades.

POLOS DE EDUCAÇÃO AO LONGO DA 
VIDA, COOPERAM COM O PROJECTO 
LAÇOS D'AJUDA

EDUCAÇÃO & JUVENTUDE +
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À semelhança dos últimos 6 anos, foi lança-
do o Guia da Oferta Educativa do Município 
de Silves, dirigido à comunidade educativa, 
o qual reúne toda a oferta da autarquia para 
o ano letivo 2020/2021, nomeadamente as 
iniciativas e projetos dos diferentes secto-
res camarários e nos quais as escolas po-
dem ser agentes ativos ao nível da dinami-
zação das referidas ações. Neste ano letivo, 
evidenciamos a candidatura a Geoparque 
Mundial da Unesco e todas as atividades as-
sociadas ao “Geoparque Algarvensis”, bem 
como a criação da “Área Marinha Protegi-
da de Interesse Comunitário” que incide na 
Baía de Armação de Pêra, iniciativas estas 
que abrangem os vários ciclos de ensino. 
Ademais, este documento reforça e com-
plementa as propostas relativas ao projeto 
das “Cidades Educadoras”, disponibilizando 
à comunidade escolar um importante ins-
trumento de enriquecimento curricular.

O Município de Silves dá as boas-vindas aos 
recém-nascidos do concelho com a oferta 
de um enxoval simbólico. Estes “mimos”, 
cujas peças foram criadas pelos seniores 
dos Polos de Educação ao Longo da Vida do 
concelho de Silves, pretendem juntar duas 
gerações distintas, neste desejo que nos 
une a todos: acreditar que uma vida nova 
é uma promessa de um futuro melhor e 
mais feliz, acrescentando que as ofertas fei-
tas com amor e carinho de que só os avós 
são capazes, são a nossa forma de desejar 
as maiores felicidades à criança e a toda a 
família.

Em outubro de 2020, foi apresentado o livro “MasterChef Sénior, made in Con-
celho de Silves”, que resultou da compilação das receitas apresentadas a con-

curso nas várias freguesias do concelho. Os participantes desta edição são dos 
Pólos de Educação ao Longo da Vida, onde se pretende cultivar a partilha interge-
racional e conservação do património etnográfico. Esta apresentação foi feita em 
cada freguesia, em reconhecimento a esta faixa etária que se mantém manifesta-
mente ativa e dinâmica em todo o concelho. O “Masterchef Sénior” foi, assim, um 
desafio gastronómico que a autarquia lançou ao público sénior do concelho de 
Silves, onde cada participante pôde concorrer com uma ou mais receitas, tendo 
por base a tradicionalidade da receita, criatividade, empratamento e gustação.

Guia da Oferta Educativa 
do Município de Silves

Boas-Vindas a Recém-
Nascidos do Concelho 
com “Mimos D'Avós”

1.ª EDIÇÃO DO MASTERCHEF  
SENIOR É AGORA LIVRO" 

EDUCAÇÃO & JUVENTUDE +
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A Quinta Pedagógica foi alvo de várias 
intervenções de requalificação, nas 

quais se inclui a construção de uma bacia 
de retenção/açude, financiada pelo Fundo 
Ambiental, mediante protocolo firmado 
entre o Município de Silves e a Agência Por-
tuguesa do Ambiente, com o objetivo de 
mitigar o transporte de material sólido ao 
longo do curso de água e permitir o bom 
funcionamento da rede hídrica afetada 
pelos incêndios de 2018, que atingiram 
a Bacia Hidrográfica do Falacho. Estes in-
vestimentos vêm melhorar e diversificar 
a atratividade da Quinta Pedagógica, para 
a qual também muito contribui o recente 
nascimento de várias crias que, mesmo em 
tempo de confinamento, permitem que a 
vida animal continue a acontecer neste es-
paço educativo, recreativo e lúdico.

EDUCAÇÃO & JUVENTUDE +

QUINTA PEDAGÓGICA DE SILVES
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Este equipamento municipal foi recente-
mente remodelado, através da completa 
recuperação do piso dos campos de ténis, 
assim como de toda a zona envolvente, 
de modo a proporcionar e potenciar a sua 
ocupação por todos os que praticam esta 
modalidade desportiva.

No passado mês de fevereiro, Silves foi mais uma vez palco da Marcha dos Namorados. 
A iniciativa integrou a programação da 4.ª Mostra Silves Capital da Laranja e contou com 
centenas de participantes. No seguimento do projeto que a autarquia continua a desen-
volver, a campanha «Lixo Zero 0 – Ambiente 100», foi pedido a cada participante que trou-
xesse a sua garrafa/cantil para que, durante a prova, a organização pudesse enchê-la. A 
Marcha dos Namorados conta com a parceria do IPDJ – Instituto Português do Desporto e 
Juventude, Programa Nacional de Marcha e Corrida, Plano Nacional de Ética no Desporto, 
Plano Nacional de Desporto para Todos e com o apoio das Frutas Martinho, Bombeiros 
Voluntários de Silves, Farmácia João de Deus e GNR.

A Escola Municipal de Natação, localizada 
no Complexo das Piscinas Municipais de 
Silves, recebeu novamente, em 2020, a Cer-
tificação de Qualidade da Federação Por-
tuguesa de Natação (FPNCQ20), mas desta 
feita o Nível III, o mais alto e mais importan-
te atribuído por esta instituição. 

Campo Municipal de Ténis 
objeto de Remodelação

MARCHA DOS NAMORADOS

Escola Municipal  
de Natação volta  
a receber Certificação  
de Qualidade em 2020

DESPORTO +

Um conjunto escultórico em ferro, da autoria de Carlos de Oliveira Correia, 
composto por figuras alusivas a atividades desportivas e de bem-estar, fo-

ram instaladas na Zona Ribeirinha de Silves, junto à passadeira vermelha. Tornar 
este espaço, desde sempre ligado ao desporto - onde se localiza o Complexo das 
Piscinas Municipais de Silves, a passadeira para a prática de caminhada, corrida 
e passeio de bicicleta, o Skate-Park, as estações de “Street Workout” e o parque 
desportivo - num espaço mais aprazível, numa ótica de embelezamento do espa-
ço público, preservando a sua associação à promoção da prática desportiva e de 
recreio, é o principal objetivo desta ação.

CONJUNTO ESCULTÓRICO ALUSIVO 
AO DESPORTO E BEM-ESTAR
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Até à presente data, já foram atribuídos 
a munícipes cerca de cinco dezenas 

de talhões da Horta Comunitária de Silves, 
para a prática da horticultura de vocação 
eminentemente social e educativa. Relem-
bramos que as chaves que concedem aces-
so à Horta Comunitária de Silves foram en-
tregues aos primeiros utentes em junho de 
2019 e têm permitido a quem não dispõe 
de terrenos próprios o cultivo de produtos 

hortícolas nos solos disponibilizados pelo 
Município de Silves, garantindo a possibi-
lidade de um complemento para os orça-
mentos dos vários agregados familiares. 
De referir que a autarquia, recorrendo ao 
seu talhão da Horta Comunitária, efetuou 
diversas plantações que tem culminado 
com a oferenda de hortícolas às várias ins-
tituições particulares de solidariedade so-
cial do concelho de Silves.

HORTA COMUNITÁRIA DE SILVES:  
UM PROJETO DE SUCESSO

A Unidade de Saúde Móvel tem prestado continuamente o seu habitual serviço de cuidados 
de enfermagem à população idosa e dispersa do concelho de Silves. Este serviço, dinami-
zado pela Câmara Municipal de Silves e a UCC - Rio Arade, é especialmente vocacionado 
para a prevenção e vigilância de saúde e a prestação de atos de saúde programados à  
população com maior dificuldade de deslocação aos centros de saúde e extensões de 
saúde do concelho, e tem como principais objetivos melhorar os cuidados de saúde  
primários e de proximidade juntos das populações mais vulneráveis e residentes em  
territórios rurais de baixa densidade.

Unidade de Saúde Móvel presta Cuidados  
de Enfermagem

AÇÃO SOCIAL +
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O projecto “O Bairro é meu!”, que teve início em 2018, prosseguiu em 2020, 
com a realização de diversas atividades direcionadas às crianças e jovens, 

ainda que condicionadas pela atual situação excepcional epidemiológica. Dentre 
as atividades promovidas, destaca-se a instalação - junto ao parque infantil agra-
ciado com o nome de Jorge Ponciano, antigo e distinto funcionário da autarquia 
dinamizador deste projeto desde a primeira hora - de um painel de azulejos com 
uma ilustração da Silvense Maria Keil, produzido pela artesã Teresa Mariano. Des-
ta forma, promoveu-se a qualificação e valorização do espaço e homenageou-se 
esta ilustre Silvense. 

O BAIRRO É MEU!

AÇÃO SOCIAL +

No ano de 2020, em complemento dos 
apoios que tem vindo a ser disponibiliza-
dos ao abrigo do regulamento de apoio 
social a pessoas e famílias carenciadas ou 
em situação de vulnerabilidade, o Municí-
pio de Silves ativou o Fundo de Emergência 
Social e implementou o programa de apoio 
social SOS19, com o propósito de reforçar 
a atribuição de apoios sociais nos mais di-
versos domínios, como o acesso à habita-
ção, aos cuidados de saúde ou à prestação 
géneros alimentares, e, desse modo, ate-
nuar, suprir ou colmatar as situações de 
carência e de vulnerabilidade ocasionadas 
ou agravadas pela situação de calamidade 
pública provocada pelo surto epidémico do 
novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador 
da doença Covid-19. Resultou, assim, forta-
lecida a capacidade de intervenção do Mu-
nicípio de Silves na ajuda direta às pessoas 
e famílias afetadas pela crise económica e 
social provocada pela situação excepcional 
epidemiológica vivenciada, garantindo-se 
uma resposta de proximidade no âmbito 
das capacidades financeiras da autarquia, 
e sempre complementar aos apoios que o 
Governo tem vindo a concretizar, que per-
mita levar algum conforto e tranquilidade à 
vida das pessoas num momento tão delica-
do e problemático como este que estamos 
a enfrentar. Ademais, sublinhe-se que foi 
criada uma Linha de Apoio Social de res-
posta ao Covid-19, através do contacto 914 
423 191. Esta linha, que funciona todos os 
dias, é composta por uma equipa pluridis-
ciplinar da área da Ação Social e Psicologia 
da Câmara Municipal de Silves e pretende 
funcionar como um serviço de proximi-
dade, ajudando os munícipes que não te-
nham qualquer tipo de apoio familiar e que 
vivam em situação de isolamento ou com 
condicionamentos ao nível de mobilidade.

Foi celebrado um protocolo de cooperação de apoio alimentar com a Cruz Vermelha Portu-
guesa, no âmbito do qual o Município de Silves atribuí um subsídio, no valor de € 15.000,00, 
à Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa em Silves, com o objetivo de serem elaborados 
e distribuídos cabazes alimentares aos carenciados sinalizados no concelho de Silves. Tra-
ta-se de mais uma resposta social da autarquia perante os desastrosos efeitos económicos 
e sociais causados pela atual situação pandémica. Desta forma, foi reforçada a rede de 
apoio que garante uma resposta alimentar a pessoas e famílias que atravessam dificulda-
des económicas, e da qual fazem parte a Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, a 
Associação Castelo dos Sonhos, o Centro Pastoral de Pêra e a Associação Humanitária de 
São Marcos da Serra, em cooperação com o Banco Alimentar e a Segurança Social. Mais se 
esclarece que é da responsabilidade da Cruz Vermelha Portuguesa efetuar a distribuição 
dos referidos cabazes junto das famílias identificadas pelo Serviço de Ação Social da Câma-
ra Municipal de Silves.

 

APOIOS SOCIAIS REFORÇADOS 
ÀS PESSOAS CARENCIADAS  
E EM SITUAÇÃO DE  
VULNERABILIDADE

Município garante apoio alimentar
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O Município de Silves celebrou um protoco-
lo de colaboração com a Casa do Povo de 
São Bartolomeu de Messines, no valor de € 
14.200,00, para apoio aos utentes inseridos 
na Unidade Sócio Ocupacional e à realiza-
ção das atividades da equipa que diaria-
mente visita pessoas com doença mental 
grave. De referir que o executivo municipal 
já tinha contratualizado, anteriormente, 
um apoio à Casa do Povo de São Bartolo-
meu de Messines no valor de € 73 874,72, 
para apoiar as obras da criação da Unidade 
Sócio Ocupacional de Saúde Mental que 
corresponde a 40% do valor global do in-
vestimento. A celebração deste último pro-
tocolo veio, pois, reforçar a importância do 
apoio social na recuperação da saúde men-
tal dos munícipes.

Protocolo Municipal com 
Unidade Sócio Ocupacional 
da Casa do Povo de São 
Bartolomeu de Messines

O Município de Silves e a Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines criaram, no 
âmbito dos contratos locais de desenvolvimento social, uma parceria para o de-

senvolvimento do projeto “Somos Mesmo Inclusivos!”. O objetivo desta iniciativa, sob 
a medida inerente ao eixo 2 - Intervenção Familiar e Parental, preventiva da Pobreza  
Infantil, consiste no desenvolvimento de um trabalho junto de crianças, jovens e  
famílias mais vulneráveis do concelho de Silves, apoiando-os nas diversas áreas  
sociais. Este apoio reflete-se em respostas úteis em todas as freguesias do concelho 
e estende-se às diferentes faixas etárias, sempre com o objetivo de contribuir para 
o bem-estar da criança/jovem, através de ações de informação dentro e fora das  
escolas, apoios direcionados às necessidades especiais e, sobretudo, o aprofunda-
mento do trabalho em rede com os parceiros que já se encontram no terreno.

MUNICÍPIO DE SILVES E CASA DO POVO 
DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES 
UNIDOS NO PROJETO “SOMOS MESMO 
INCLUSIVOS”

O Município de Silves procedeu à distribuição de cabazes alimentares que foram doados 
por cidadãos da comunidade estrangeira e que tiveram como destinatários vários agrega-
dos familiares carenciados, residentes em diversas freguesias do concelho e que estavam 
referenciados pelo Sector de Ação Social da Câmara Municipal de Silves. A autarquia agra-
dece, assim, a toda a comunidade estrangeira envolvida na generosa oferta destes géne-
ros e produtos alimentares, que fizeram, naturalmente, uma grande diferença no dia-a-dia 
destas famílias que ficaram mais vulneráveis devido à situação pandémica que atualmente 
atravessamos.

Comunidade Estrangeira e Município de Silves  
aliam-se na Entrega de Cabazes Alimentares  
a Famílias Carenciadas

AÇÃO SOCIAL +
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O Município de Silves tem vindo a reforçar os seus meios e recursos, estabe-
lecendo protocolos e parcerias em várias áreas e domínios com entidades 

públicas e privadas (Exército, Cruz Vermelha Portuguesa, Estabelecimentos de 
Ensino, Unidades Hoteleiras e.g) de forma a intensificar as ações preventivas, 
responder às ocorrências e reposição da normalidade no âmbito das incidências 
na área da proteção civil.

 
AÇÕES DESENVOLVIDAS

• Criação de uma base alternativa na margem Sul do rio Arade (Medeiros) de 
forma a automizar a resposta em cenário de catástrofe; 

• Operacionalização do antigo quartel de bombeiros de São Marcos da Serra que 
permite receber e pré-posionar meios de reforço nacionais e alojar a Brigada de 
Sapadores  da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL); tornou-se possível 
a colocação em simultâneo de grupos de combate nacionais ou brigadas forma-
das e suportadas pela ANEPC, equipas de combate a incêndios florestais em per-
manência 24 sobre 24 horas formatadas a partir dos dos corpos de bombeiros 
do concelho (financiadas pelo município) e ainda os operacionais da Brigada da 

ATIVIDADE DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS  
DE PROTEÇÃO CIVIL

O executivo municipal permanente lidera-
do pela Presidente Rosa Palma promoveu a 
elaboração de um regulamento municipal 
que contempla a atribuição de benefícios 
aos bombeiros voluntários residentes no 
concelho de Silves.

Com esta medida, pretende-se não ape-
nas incentivar e dignificar o voluntariado 
nas corporações de bombeiros do nosso 
concelho, como também melhorar as con-
dições de vida dos bombeiros voluntários 
que residem no território municipal, numa 
perspetiva de motivação, valorização e rea-
lização pessoal e profissional, na prestação 
da sua missão de proteção e socorro de 
pessoas e bens.

Dentre os vários benefícios consagrados, 
prevê-se a compensação de 50% no va-
lor liquidado de imposto municipal sobre 
imóveis (IMI) que incida sobre habitação 
própria e permanente; a isenção de taxas 
urbanísticas, quando esteja em causa a rea-
lização de obras de recuperação, beneficia-
ção e/ou reabilitação em habitação própria 
e permanente; o acesso gratuito aos espa-
ços museológicos e outros equipamentos 
culturais municipais ou sob administração 
municipal, bem como aos eventos culturais 
organizados pela autarquia; a redução de 
50% nos preços que incidem sobre a utili-
zação dos serviços do Complexo das Pisci-
nas Municipais de Silves, para frequência 
de atividades físicas e desportivas ali de-
senvolvidas; e a prioridade na atribuição 
de habitação social ou de outros apoios so-
ciais municipais, quando em igualdade de 
condições sociais e de circunstâncias com 
outros candidatos.

Também os descendentes de primeiro 
grau dos bombeiros voluntários, mediante 
o cumprimento de um conjunto de condi-
ções, poderão ter prioridade na inscrição 
nas atividades de animação e de apoio à fa-
mília (pré-escolar), no acesso aos serviços 
educativos e programas de férias educa-
tivas, assim como na atribuição de bolsas 
de estudo no ensino superior, desde que 

NOVO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO 
DE BENEFÍCIOS AOS BOMBEIROS  
VOLUNTÁRIOS

Silves Proteção Civil +

exista aproveitamento escolar e quando 
em igualdade de condições sociais e cir-
cunstâncias com outros candidatos.

O regulamento municipal de atribuição de 
benefícios aos bombeiros voluntários já foi 
aprovado pela Câmara Municipal de Silves 
no passado dia 14 de dezembro de 2020 
e aguarda apenas a aprovação da Assem-
bleia Municipal de Silves, para que possa 
ser publicado e entrar em vigor durante o 
presente ano civil.
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AMAL, para resposta rápida e musculada a todo o sector norte do concelho de 
Silves, à Serra do Caldeirão (a leste), à serra de Monchique (a oeste) e ao baixo 
Alentejo;

• Colocação em reserva de 3 pavilhões escolares e vários módulos do Instituto 
Piaget para a recepção de meios de socorro ou para apoio à população se neces-
sário (estes últimos constituem atualmente zonas de apoio à população – ZAP no 
âmbito da situação epidemiológica COVID-19); 

• Aquisição de tenda de campanha, camas de campanha, motobombas para 
apoio a situações de cheias, um robô de  rastos para a gestão e execução de fai-
xas de gestão de combustíveis e diversos equipamentos de proteção individual 
para os operacionais;

• Aquisição de autotanques para os dois corpos de bombeiros do concelho de 
forma a poderem responder à  eventuais necessidades de água junto da popu-
lações;

• Celebração de protocolo com o Exército Português que veio garantir um plano 
de patrulhamentos de visibilidade na serra de Silves, onde foram empenhados 
meios militares durante a totalidade do período crítico de combate a incêndios 
florestais, 24 horas, 7 dias por semana;

• Instalação de 65 km de Faixas de Interrupção de Combustíveis (150 hectares) 
nas Freguesias Prioritárias de São Marcos da Serra e São Bartolomeu de Messi-
nes, abrindo caminho para intervenções complementares por parte do ICNF no 
âmbito da rede primária; 

• Construção de “anéis” de grandes áreas de descontinuidades de combustíveis, 
em redor de zonas habitadas de elevada susceptibilidade, desempenhando o pa-
pel de “muralhas” de defesa contra incêndios;

• Realização do projeto “Gestão Ambiental e Florestal da Herdade de São Bom 
Homem, Operação Montanha Verde e Iniciativas Conexas” que colocou o Muni-
cípio de Silves entre os finalistas  da região para a distinção “Municípios do Ano” 
(o projeto “Operação Montanha Verde” teve a sua génese em 2016 no concelho 
de Silves, através de uma parceira com o Zoomarine, mobilizando cerca de 800 
voluntários (4 edições) para o processo de reordenamento florestal de uma pro-
priedade pública através da plantação de cerca de 15.000 árvores;

• Submissão de duas candidaturas para intervenção Florestal à escala da paisa-
gem, enquadradas no Programa de Reordenamento da Paisagem das Serras de 
Monchique – Silves (uma candidatura já aprovada);

• Múltiplas aberturas do cordão dunar em Armação de Pêra para prevenir cheias 
na baixa da Vila, e constante monitorização e desobstrução de linhas de água, 
valas, caminhos e demolições controladas de edifícios ou estruturas, um pouco 
por todo o concelho;

• Elaboração e manutenção dos planos de âmbito municipal como sejam o Plano 
de  Emergência e Proteção Civil (PMEPC), o Plano Municipal de Defesa da Flores-
ta contra incêndios (PMDFCI), o Plano Operacional Municipal (POM) e outros na 
área do planeamento de emergência na gestão de eventos, como é exemplo o 
Plano de Coordenação da Feira Medieval de Silves.

O desafio mais recente da Proteção Civil 
prende-se com a atual crise pandémica que 
colocou o serviço diretamente no apoio 
à saúde publica, criando mecanismos de 
monitorização da situação (Subcomissão 
de Proteção Civil), operacionalizando zonas 
de apoio à população, preparando espaços 
para a realização de testes, deslocando-se 
e apoiando as instituições de apoio a idosos, 
demonstrando mais uma vez a transversa-
lidade e constante  readaptação da proteção 
civil municipal a novos riscos e vicissitudes, 
sejam elas estruturais ou conjunturais,  
ambientais ou tecnológicas.

As práticas do serviço e 
seu esforço na adaptação 
às alterações climáticas 
com consequências nos 
riscos em presença  
levaram à distinção  
em 2017 de Silves com  
o titulo de “Cidade  
Resiliente” por parte  
da ONU, juntando-se  
assim ao restrito 
conjunto de 25 cidades/
concelhos portugueses 
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Valor do apoio direto concedido a 70 
instituições inscritas nos 4 programas 

de apoio (PAIAC, PAMAD, PAIIS, PAAJU): 
506 232,22 euros. Valor do apoio indireto: 
32 278,78 euros.

PAIAC – Programa de Apoio a Instituições 
de Âmbito Cultural
• Apoio Direto: €114.133,50 (€109.233,50 - 
contratos - programa + €4.900,00 - Aquisição 
de Viatura CPSBM). 
• Apoio Indireto: €9.669,59 (€5.306,05 - 
Apoio Logístico + €4.363,54 - Cedência de 
materiais do Armazém Municipal). 

PAMAD – Programa de Apoio ao Movi-
mento Associativo Desportivo
• Apoio  Direto:  €286.233,32  (€257.499,18 
- contratos-programa + €5.400 - Aquisição 

MUNICÍPIO DE 
SILVES MANTEM O 
NÍVEL DOS APOIOS 
AO MOVIMENTO 
ASSOCIATIVO

ASSOCIATIVISMO +

2 Viaturas CFArmacenenses + €1.180,00 - 
aquisição Viatura UDM + €3.600,00 - Aqui-
sição Viatura UDM + €1.700,00-Aquisição 
Viatura UDM = €11.880,00 + €1.500,00 - 
Deslocações - Equitadora Mariana Assis da 
Silva + €13.654,14 - Obras Benef. Infra-es-
truturas.
• Apoio Indireto: €26.577,60 (€8.853,76 - 
Apoios Logísticos + €5.772,29 - Cedência 
materiais Armazém Mun. + €3.097,79 -  
Utilização de Transportes Municipais).

PAIIS – Programa de Apoio a Instituições 
de Intervenção Social
• Apoio Direto: €103.565,40 (€67.272,00 - 
contrato-programa + €4.992,57 - Aquisição 
de Viatura AHSMS + €5.668,80 - Aquisição 
de Viatura CPSBM + €5.640,88 - Aquisição 
Viatura SCMAP + €19.991,15 - Obras Extra 
de Benef. Infra-estruturas CPSBM).
• Apoio Indireto: €160,00 (Apoios Logísticos).

É importante notar que 
apesar da crise pandémica 
e da crise económica  
e social, o Município de 
Silves manteve o nível 
dos apoios às coletivi-
dades e instituições do 
concelho. 

A autarquia procedeu à oferta de lembran-
ças a 14 instituições que celebraram aniver-
sários “redondos” ao longo do ano de 2020.

Aniversário das  
coletividades

O Município de Silves comparticipou a aquisição de viaturas para as coletividades no valor 
de 33 mil euros. As obras nas coletividades foram subsidiadas no montante de 34 mil euros.

Em período de pandemia a autarquia realizou as reuniões anuais habituais com as coleti-
vidades, recorrendo aos meios informáticos e tecnológicos, utilizando a plataforma online 
Zoom.

O Município de Silves tomou a iniciativa de proceder à entrega de material informativo e 
de higiene às instituições locais (caixas de máscaras, desinfetante, cartazes informativos 
e autocolantes de distanciamento para afixação manual de boas práticas). (juntar foto do 
material entregue).

Apoio à Aquisição de Viaturas e obras nas sedes

Relacionamento com as coletividades em tempo  
de Covid-19

Apoios às coletividades no âmbito da Covid-19

PAAJU – Programa de Apoio a Associações 
Juvenis
• Apoio Direto: €4.000,00 (contrato - programa).
• Apoio Indireto: €4.725,35 (€4.528,00 - 
Apoios Logísticos + €197,35 - Cedência  
materiais Armazém Municipal).



BOLETIM MUNICIPAL58

O Município de Silves promoveu a remodelação e requalificação da portaria do 
Castelo de Silves. No interior do Castelo foram colocadas placas informativas 

com texto em várias línguas, que permitem ao visitante tomar conhecimento da his-
tória do local. O investimento vem tornar a visita ao Castelo de Silves mais atrativa e 
enriquecedora.

REQUALIFICAÇÃO DA PORTARIA  
DO CASTELO DE SILVES E SINALÉTICA 
INFORMATIVA

O sector de conservação e restauro da Câ-
mara Municipal de Silves garantiu, durante 
2020, intervenções técnicas de restauro, 
sendo que as mais significativas foram exe-
cutadas no Castelo de Silves e na Cruz de 
Portugal, ambos monumentos nacionais.

Intervenções  
de Conservação  
e Restauro

O Lado B é um formato de programação cultural que se destaca pelo seu 
registo intimista, onde o artista revela o seu outro lado, as suas preferências 
literárias, fílmicas, as suas referências e a sua visão, mais ou menos íntima, 
da arte e da criação. Em 2020, recebemos no âmbito desta rubrica o músico, 
cantor e compositor Frankie Chavez, Pedro e os Lobos, o duo improvável An-
tónio Manuel Ribeiro, dos grandes UHF, e João Pedro Pais e Marco Rodrigues.

Lado B

CULTURA & PATRIMÓNIO +
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Com o objetivo de evidenciar a importân-
cia da laranja, preservar e divulgar o acervo 
gastronómico e fomentar a criação de no-
vas receitas confeccionadas com Laranja, 
no âmbito da estratégia de promoção da 
marca “Silves, Capital da Laranja”, produto 
de excelência e emblemático deste conce-
lho, foi realizado o «IV Fim-de-Semana com 
Sabor a Laranja», que coincidiu com a IV 
Mostra “Silves, Capital da Laranja”. O lan-
çamento do evento decorreu no dia 8 de 
fevereiro no Mercado Municipal de Silves, 
onde estiveram presentes os restaurantes 
participantes. Foram eles: Café Inglês; Casa 
Velha; Churrasqueira Valdemar; Marisquei-
ra Rui; O Barradas; O Pina; Paulo’s Pizza; 
Ponte Romana; Porco Goloso; Recanto dos 
Mouros; Sushi; Love; Ú Monchiqueiro 1 e Ú 
Monchiqueiro 2. O lançamento do evento 
contou também com a colaboração da Fre-
guesia de Silves, da Rota dos Vinhos, Agru-
pamento de Escolas Silves Sul, pela mão do 
professor João Encarnação, que orientou 
alunos dos cursos vocacionais de Hotelaria 
e Cozinha, na operacionalização técnica da 
atividade. Proporcionou-se aos visitantes 
do mercado, um momento diferente, com 
degustação dos pratos elaborados com o 

IV Fim-de-Semana com 
Sabor a Laranja

CULTURA & PATRIMÓNIO +

Nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2020, na FISSUL, decorreu a IV Mostra “Sil-
ves, Capital da Laranja”, este grandioso evento recebeu milhares de visitan-

tes e contou com expositores de citrinos e produtos regionais naturais, derivados 
da laranja, vinho da região, doçaria, artesanato e gastronomia. Foi abrilhantado 
musicalmente por Ana Moura, Rita Guerra, os “De moda em moda”, e por grupos 
e associações locais que tiveram o lugar de destaque habitual na programação 
cultural. Ocorreu também o Festival de Cocktails de Laranja 2020, que reuniu 
os melhores Barmen profissionais algarvios. De salientar ainda que, no dia de 
abertura do certame, foi apresentado o projecto da Rota da Laranja e decorreu 
uma nova edição da Conferência Laranja XXI, um espaço de debate e reflexão 
sobre os temas que atualmente preocupam os citricultores e colocam desafios 
ao sector e à produção de citrinos. Do programa fez parte, também, a tradicional 
marcha dos Namorados, que integra o calendário de marcha-corrida do Algarve e 
promove o exercício e os hábitos de vida saudáveis.

Em suma, um evento âncora do Município, que conta com a parceria da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Universidade do Algarve, Região de 
Turismo do Algarve, Agrupamento de Escolas de Silves e Silves-Sul e que promove 
a Laranja de Silves e do Algarve e os produtos tradicionais e certificados da nossa 
terra, abrindo portas para a apresentação de diversas empresas que produzem 
bens e serviços ligados ao sector primário.

IV MOSTRA “SILVES, 
CAPITAL DA LARANJA”

aroma e o sabor a laranja de Silves, pelos 
restaurantes aderentes. Nesta edição, fo-
ram oferecidos dois passeios de balão de 
ar quente e três fins-de-semana em três 
unidades hoteleiras do concelho a todos 
os que saborearam as iguarias dos restau-
rantes aderentes e preencheram um cupão 
que foi sorteado durante a mostra. Sendo 
que, durante o evento, foram também pro-
porcionados aos clientes dos restaurantes 
apontamentos musicais.
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No âmbito do protocolo celebrado com a 
Orquestra de Jazz do Algarve, foram dina-
mizados dois concertos de jazz, em 2020. O 
primeiro em São Bartolomeu de Messines, 
enquadrado no programa das Comemora-
ções do 190.º aniversário do nascimento de 
João de Deus. Já o segundo concerto, com 
a participação especial da voz de Ana Laíns, 
decorreu no dia 16 de dezembro de 2020, 
incluído na programação da “Alegria de Na-
tal”, em Silves.
Já no âmbito do protocolo outorgado com 
a Orquestra Clássica do Sul, o Município 
de Silves dinamizou a realização também 
de dois concertos, em 2020. O primeiro 
concerto, teve lugar em Algoz, no dia 28 
de novembro, e o segundo, em Silves, na 
Sé, no dia 18 de dezembro, ambos enqua-
drados no Ciclo de Concertos de Natal nas 
Freguesias do Concelho de Silves. 

O Teatro Mascarenhas Gregório, recebeu a 
XX edição do Festival de Música Al-Mutha-
mid. Com interpretações de música e dan-
ça do Médio Oriente e Magrebe, “Sharq Wa 
Gharb” foi o grupo que subiu ao palco no 
dia 21 de fevereiro de 2020. Composto por 
músicos e bailarina de dança oriental oriun-
dos da Síria, Marrocos, França e Espanha.

Orquestra de Jazz do  
Algarve e Orquestra 
Clássica do Sul

XX Festival de Música  
Al-Mutamid

Entre outubro de 2019 e novembro de 2020, decorreu a 4.ª edição do “Jazz nas Adegas”, 
evento âncora do Município, que proporcionou ambientes marcantes e diferenciado-

res nas sessões realizadas na casa dos produtores dos Vinhos de Silves. Ao som do jazz, 
o público teve a oportunidade de conhecer adegas que se localizam principalmente no 
interior algarvio, conhecendo o “Outro Algarve”. Nesta edição foi, ainda, publicado um livro 
de petiscos com Vinhos de Silves, onde se podem encontrar diversas receitas de tapas dos 
mestres da gastronomia João Encarnação; David Santo; Rafael Ramos e Luís Santos, e as 
sugestões de vinhos, para acompanhar. Foi também editada uma compilação das compo-
sições sonoras emblemáticas desta edição, do Curador Pedro Bartilotti. Aos nobres pro-
dutores de Vinho de Silves, parceiros neste projeto, deixamos um enorme agradecimento: 
Quinta do Barradas; Quinta do Francês; Quinta da Malaca; Quinta do Barranco do Vale; 
Quinta do Outeiro - Paxá Wines; Quinta João Clara; Quinta do Barranco Longo; Quinta da 
Vinha - Cabrita Wines; Quinta dos Vales; e Quinta de Mata Mouros - Convento do Paraíso. 

IV Edição 
“Jazz nas Adegas”

CULTURA & PATRIMÓNIO +
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Este ano de 2020 foi dedicado à evocação da memória do Poeta Educador João de 
Deus, as iniciativas iniciaram com a publicação da Agenda Comemorativa João de 

Deus e a apresentação de uma vasta programação comemorativa dos 190 anos do seu 
nascimento, com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República. Um 
ambicioso e extenso programa de atividades de índole cultural, educativa e associativa, 
visando prestar homenagem a um filho da terra, de reconhecido mérito nacional, uma 
figura incontornável na história da cultura, do ensino e da literatura portuguesas. No 
entanto, a programação teve de ser suspensa na sequência das restrições impostas 
pela pandemia, mas, mesmo nas circunstâncias atuais, a autarquia retomou gradual-
mente algumas atividades, com as devidas orientações da DGS. Nesse sentido, imple-
mentou a itinerância da Exposição “João de Deus, O Poeta das Letras” por todas as fre-
guesias do concelho, e levou ao palco em outubro, o concerto “JAZZ para João de Deus“, 
pela Orquestra Jazz do Algarve. A cerimónia de encerramento, presidida por sua Exce-
lência o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no dia 14 de dezembro, 
foi pontuada pela apresentação das obras “Fábulas de João de Deus”, com ilustrações 
da artista plástica Marta Jacinto, e “João de Deus Imortal e Intemporal”, da autoria de 
Maria João Raminhos Duarte, assim como pela realização do concerto em Silves “Se eu 
fosse uma Nuvem - João de Deus revisitado”, uma produção exclusiva da Lisbon Poetry 
Orchestra para este momento. Fruto das circunstâncias, foram reagendadas algumas 
atividades, para Março de 2021, a integrar nas comemorações do 191.º aniversário do 
nascimento do poeta. No prelo está também a edição de uma obra biográfica sobre 
esta personalidade única, com apresentação prevista para 2022.

2020, O ANO PARA VIVER JOÃO 
DE DEUS EM SILVES

A programação “Santos da Casa”, ao vivo na 
Praça Al-Muthamid, decorreu entre os dias 
07 e 23 de dezembro de 2020, e integrou 
a programação do evento “Silves, Alegria 
do Natal”, com entrada livre. Pedra Ruiva, 
Miguel Alves, Ensemble de Sopros da So-
ciedade Filarmónica Silvense, Guitarras de 
Fado, Bruno Davide & Gonçalo Rosa com 

Em tempo de pandemia, o Município de Sil-
ves reinventou-se e lançou, nos seus canais 
digitais, um projecto de entretenimento 
denominado «Silves, entre 4 paredes». As-
sim, desporto, música e literatura, foram 
algumas das atividades propostas pelo Mu-
nicípio de Silves e que animaram o quoti-
diano singular de adultos e crianças neste 
período de isolamento social. Do programa 
fizeram parte diversos tipos de conteúdos e 
atividades, com vista ao entretenimento e 
à promoção da atividade física dos muníci-
pes em casa, da responsabilidade do setor 
de desporto. Também o setor de cultura 
criou 16 rúbricas diárias que integraram o 
projeto, como por exemplo: “A contar”, que 
trouxe estórias declamadas; “Associação 

vem à janela”, que nos permitiu conhecer 
associações locais; “Disco Voador”; “Dose de 

piada recomendada”; “FioDeBack”; entre ou-
tras. Alguns dos conteúdos destas rúbricas 
foram criados por trabalhadores do sector 
de cultura, outros foram contratados a ar-
tistas locais, regionais e nacionais.

Santos da Casa - Programa 
de Apoio aos Artistas Locais

Projecto Online  
“Entre 4 Paredes”

COMEMORAÇÕES DOS 190 ANOS DO POETA EDUCADOR JOÃO DE DEUS

João Leote, Spitfire, Clube da Batucada da 
Casa do Povo de São Bartolomeu de Mes-
sines, Verónica Monteiro, Ricardo Neto, 
Nicole Silver Band, Ana Alves Quinteto, Tur-
ma H e Percutunes, foram as estrelas deste 
“Santos da Casa” e são valorosos artistas 
do nosso concelho, cujas atuações fizeram 
o público viajar por inúmeros estilos artísti-
cos e musicais.
No âmbito do programa de apoio aos artis-
tas locais, desenhado para apoiar os agen-

tes da cultura do concelho, nesta fase de 
pandemia, foram adquiridos exemplares 
de trabalhos discográficos editados pelos 
nossos artistas, estes irão ser comercializa-
dos em vários pontos de atendimento tu-
rístico da autarquia. Nomes como Eduardo 
Ramos, Helena Madeira, Benvindo Barros, 
Marco António Mamede, Ricardo Neto ou 
os Inhuman, entre outros, terão os seus 
trabalhos disponíveis ao público num es-
paço apelidado de «Cantinho dos Artistas».

CULTURA & PATRIMÓNIO +
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Este ano, em pleno estado de emergência, o Município de Silves resistiu e comemo-
rou o dia da liberdade com o ciclo «Abril em Nós». Entre os dias 21 e 25 aconteceu 

abril nas redes sociais, com a declamação de poesia de liberdade com Napoleão Mira, 
a atuação dos Cante Andarilho, de Samuel Quedas e de Domingos Caetano. Esta pro-
gramação foi complementada por um vídeo de sugestões musicais de composições 
alusivas à liberdade e ao 25 de abril, no âmbito da rúbrica “Disco Voador”. Foi ainda 
realizada uma sessão de Câmara evocativa da efeméride, que contou com a actuação 
da Banda Filarmónica Silvense.

ABRIL EM NÓS - COMEMORAÇÕES  
DO 25 DE ABRIL O Centro Pastoral de Pêra recebeu, em  

outubro de 2020, o projeto “Diz-me António”, 
espectáculo inspirado em António Aleixo, 
numa produção da Rede Azul - Rede de 
Teatros do Algarve, e apoio do programa 
365 Algarve. Este projeto uniu de forma  
brilhante, o movimento, a palavra e a músi-
ca, em busca de uma poética da performan-
ce, em os criadores/intérpretes: Armando  
Correia, Carolina Cantinho e Pedro Pinto, 
reuniram a refletir sobre o poeta algarvio.

Música e Palavra  
“Diz-me António”

Entre julho e agosto de 2020, foi para a es-
trada o 3.º ciclo de “Cinema ao Ar Livre” nas 
freguesias do concelho de Silves, promo-
vendo e dinamizando uma oferta cultural, 
que levou o cinema ao ar livre, até à popu-
lação das freguesias. A iniciativa foi promo-
vida em parceria com o Cineclube de Faro. 

Desde junho de 2020, os munícipes de Sil-
ves passaram a contar com mini bibliotecas 
comunitárias, em diferentes locais do con-
celho. É um projecto educativo e cultural, 
de conceito simples, mas diferenciador, 
que pretende, de forma democrática e des-
centralizada, tornar os livros e a literatura 
acessíveis a toda a população. Leve, leia e 
devolva é o mote subjacente a este projeto, 
de livre acesso, sem a presença de funcio-
nários, nem prazos de devolução, porque o 
sistema é assente na confiança e no espíri-
to de cidadania. 

3.º Ciclo de Cinema ao  
Ar Livre, nas freguesias 
do concelho

Bibliotecas Comunitárias 
nas Freguesias do  
concelho de Silves

CULTURA & PATRIMÓNIO +
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DIA DO MUNICÍPIO  
DE SILVES

As comemorações do Dia do Município 
de Silves tiveram programa alarga-

do, desde o 02 até ao dia 04 de setembro. 
Para além da justa e habitual homenagem 
a atletas, que no dia 02 de setembro, nas 
diferentes freguesia, as celebrações fica-
ram marcadas, no dia 03 de setembro, pela 
comemoração dos 30 anos do Museu Mu-
nicipal de Arqueologia de Silves e pela ho-
menagem municipal de Mérito Cívico que 

decorreu no Castelo de Silves, onde foram 
homenageados aqueles que estiveram, e 
continuam a estar, na linha da frente do 
combate à pandemia. Houve também lu-
gar à realização de apontamentos musicais 
de Verónica Monteiro, Matt Lester e Tuka 
Moura, tendo a programação deste dia cul-
minado com o concerto “Amália Inesque-
cível”, integrado nas Comemorações do 
Centenário de Amália. As comemorações 

prosseguiram com a inauguração da Expo-
sição de Fotografia “Silves da Serra ao Mar”, 
de André Boto, na Igreja da Misericórdia de 
Silves e terminaram no Castelo de Silves, 
com o concerto de Cristóvam. Atendendo 
às orientações da DGS em matéria de saú-
de pública, os eventos dos dias 3 e 4 de se-
tembro foram transmitidos em live stream, 
através do Facebook Live e do YouTube da 
autarquia.
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SAUDADES DA
FEIRA MEDIEVAL
DE SILVES

CULTURA & PATRIMÓNIO +

Por questões de salvaguarda da saúde 
pública decorrentes da situação de ca-

lamidade pública ocasionada pela pande-
mia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), o 
Município de Silves foi forçado a cancelar 
a edição de 2020 da Feira Medieval. Apesar 
do cancelamento, a cidade de Silves vestiu-
-se a rigor, durante o mês de agosto, com 

as cores e adereços do evento, lançando a 
data da próxima edição, a realizar de 10 a 
19 de agosto de 2021. Sua Excelência o Pre-
sidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, visitou Silves e encontrou uma cida-
de decorada com os habituais adereços da 
Feira Medieval, em as grandes novidades 
deste ano foram, a instalação de um pátio 

árabe em frente ao edifício dos Paços do 
Concelho, cenário que serviu certamente 
para a obtenção de alguns dos melhores 
registos fotográficos, por quem nos visitou. 
A cidade desfrutou ainda de animação de 
rua e apontamentos musicais durante este 
período e que deram outra vida e novo am-
biente a estes dias.
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Silves alegria 
do Natal

Silves Alegria do Natal esteve de volta 
com as cores, brilho e misticismo da 

quadra natalícia, animando a cidade de 7 de 
dezembro a 7 de janeiro. Um comboio e um 
carrossel - que fizeram a delícias dos mais 
novos - o mercadinho de Natal, a casa do Pai 
Natal, figuras natalícias de grande dimensão 
e animação foram alguns dos atractivos.

À semelhança da edição anterior, as vilas de 
Armação de Pêra e de São Bartolomeu de 
Messines tornam-se, também, núcleos de 
animação, com alguns elementos cénicos 
da atividade e da quadra, uma photowall e 
um comboio de Natal, que circulou junto à 
Fortaleza e ao Jardim Municipal das referi-
das localidades, respetivamente.

Também os utentes dos Polos de Educação 
ao Longo da Vida, criaram decorações de 
Natal, que se encontram expostas nas vá-
rias freguesias do concelho, intituladas: "O 
Natal sai à rua!". A Praça Al-Muthamid, foi 
palco de vários espetáculos, no âmbito da 
rúbrica de apoio aos artistas locais, deno-
minada: Os Santos da Casa.

E a 18.ª edição do Encontro de Janeiras foi 
abrilhantada por  Grupo Coral da Casa do 
Povo de São Bartolomeu  de Messines; Gru-
po de Janeiras da Sociedade Filarmónica 
Silvense e o Grupo de Cantares das Janei-
ras da Associação – Amigos da Pedreira e a 
visita dos Reis Magos, com uma mensagem 
de alegria e esperança no dia de amanhã.
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| Presidente 
quartas-feiras à tarde 
+info: 282 440 800 (exts.1012/1013) 
gabinete.presidente@cm-silves.pt

EXECUTIVO

| Vereador Tiago Raposo 
quintas-feiras de manhã 
+info: 282 440 800 (exts.1211) 
ana.neto@cm-silves.pt

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

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

ATENDIMENTO 
AOS MUNÍCIPES
(SUJEITO A MARCAÇÃO PRÉVIA)

A composição do Executivo Municipal da Câmara 
Municipal de Silves, eleito para o período 2018-
2021, foi alterada com a renúncia do seu Vereador 
e Vice-Presidente, Mário Godinho, por razões de 
saúde, tendo sido substituído por Tiago Raposo.
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