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Editorial
rosa palma

presidente da cm de silves

consistente e diversificada, estende-se ao 
concelho. O lado B ou o Sunset Secrets/
Quintas do Castelo, são apenas dois dos 
muitos exemplos, bem sucedidos. 
O reforço gradual dos apoios financeiros e 
logísticos aos agentes do concelho, como é 
o caso dos Bombeiros tem sido um desígnio 
municipal. Com as Juntas de Freguesias, a re-
lação tem sido leal e de estreita colaboração. 
No domínio da política de preços, tarifário da 
água, taxas e impostos, recusamos aumen-
tos,  preparando-se, inclusive,  e de forma 
pioneira no concelho, a revisão em baixa das 
taxas e licenças. Aplicamos a taxa mínima 
do imposto municipal sobre imóveis (IMI), 
adotando igualmente o chamado IMI familiar 
que beneficia as famílias com 1, 2, 3 e mais 
filhos. Começámos pelos projetos técnicos. 
Concretizamos, entretanto, um interessante 
conjunto de obras. Assegurámos, no final 
de 2015, a contratação de linha de crédito 
para o financiamento do investimento mais 
significativo. Passámos ao lançamento dos 
concursos das grandes empreitadas e à 
execução de várias delas. Chegámos a um 
Plano de Investimentos para 2017 na ordem 
dos 10 milhões de euros. Em consequência 
do trabalho preparatório anterior, este plano 
inclui a realização de obras estruturantes em 
todas as freguesias do concelho. Tudo isto 
para melhorar os níveis de competitividade 
do território e o bem-estar das populações. 
Levar a cabo um programa de investi-
mentos tão ambicioso, ao mesmo tempo 
que reduzimos a dívida financeira - 70% da 
dívida inicial - na ordem dos 12,7 milhões 
de euros, não é fácil, mas prova-se que é 
possível. Com boas práticas de organização 
e planeamento. Fazendo jus ao lema “fazer 
mais, com menos”. Cultivamos relações de 
proximidade com trabalhadores, dirigentes 
e populações. Lideramos, definindo priori-
dades, linhas estratégicas, e privilegiando o 
trabalho de equipa.
Comemoramos 40 anos de Poder Local 
Democrático em Portugal. É tempo de agra-
decer às muitas centenas de eleitos que 
defenderam e afirmaram, com as suas di-
ferentes perspetivas, o poder mais próximo 
das populações. Reconhecimento também 
para todos os trabalhadores das autarquias 
do concelho que contribuíram e contribuem 
para que o Poder Local seja cada vez -  me-
lhor serviço público.

É tempo de 
prestar con-
tas sobre as 
escolhas, a 

obra feita, os 
projetos que 

encheram 
estes quase 
1200 dias de 

grande empe-
nhamento e 
construção

No período inicial do mandato o objetivo 
central do novo executivo passou pela reor-
ganização da casa  e pela resolução do grave 
contencioso com a Banca no âmbito do fami-
gerado processo Viga d´Ouro que remontava 
a 2005. Firmaram-se acordos de pagamento 
que obrigam o município a liquidar a quase 
totalidade dos 5,5 milhões de euros em dí-
vida até ao final de 2017. 
Implementou-se a restruturação orgânica 
dos serviços, deu-se impulso qualitativo às 
práticas de organização, de gestão e planea-
mento, produziram-se orçamentos realistas 
e transparentes, fez-se e faz-se uso da en-
genharia orçamental e financeira.  Agiliza-se 
e potencia-se a gestão do Município. Os 
resultados são visíveis nos mais variados 
sectores: educação, cultura, património, ação 
social, proteção civil.  Há um volumoso e sig-
nificativo investimento municipal em obras. 
Na higiene pública e nas redes de águas e 
saneamento conseguiram-se melhorias. Esta 
é uma área de prestação do serviço público 
que importa reforçar. Adquiriu-se um número 
significativo de máquinas e viaturas. Os dois 
novos veículos pesados para recolha do lixo 
ajudaram a melhorar o serviço. Aguarda-se 
agora a entrega de um terceiro, cujo investi-
mento ascende a cerca de 620 mil euros, e 
parte-se para a aquisição da quarta viatura, 
assegurando-se a renovação da frota.
As 22 escolas do concelho merecem inter-
venção contínua e permanente. Aí se de-
senvolvem projetos conjuntos, programas e 
parcerias em diversas áreas temáticas. Silves 
reforçou sua dimensão de Cidade Educadora. 
Contribui para as Redes de Cidades Educa-
doras. Criou um Plano Estratégico Educativo 
Municipal. 
A cultura regista dinâmica intensa, criativa e 
descentralizada. Recebemos nomes des-
tacados do panorama artístico nacional. 
Congratulamo-nos com a expansão dos nos-
sos grupos de teatro. A programação regular, 
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Dívida da Câmara
Estratégia Uma das linhas estra-
tégicas do novo executivo perma-
nente passou pelo saneamento fi-
nanceiro da autarquia em sede de 
estabelecimento de acordos de 
pagamento com os Bancos cre-
dores no âmbito do processo Viga 
d´Ouro que remonta aos anos de 
2005/2006.

Viga d´Ouro A dívida relacionada 
com este processo, ascendia no 
início do atual mandato autárquico 
a 7,2 milhões de euros (Capital: 4,9 
milhões de euros; Juros de Mora: 
2,3 milhões de euros). As negocia-
ções com a banca resultaram num 
perdão dos Juros de Mora na or-
dem dos 1,6 milhões de euros (70% 
do total), caindo o referido valor, 
mesmo assim, para 669 mil euros. 

Serviço da Dívida O serviço da dí-
vida (amortizações e juros) repre-
senta um pesado esforço finan-
ceiro no cômputo do orçamento 

camarário, ao longo do mandato 
autárquico (2014-2017).

Passivo Financeiro Durante o pe-
ríodo 2014-2017, o passivo finan-
ceiro passará de 18,042 milhões 
de euros para 5,305  milhões, 
ou seja, as dívidas à banca serão 
amortizadas e reduzidas no valor 
de 12,7 milhões de euros (70% 
do seu valor inicial). Se levarmos 
em conta o empréstimo bancário 
contraído para investimento no 
valor de 4,4 milhões de euros, o 
passivo financeiro, mesmo assim, 
reduzir-se-á no final do mandato 
em 8,3 milhões de euros.

Há quem diga que a abordagem 
da temática do passivo e dos en-
cargos que lhe estão associados, 
é como que “um processo de viti-
mização ou de desculpa”, o que, a 
nosso ver, não é correto. Não po-
demos ignorar uma realidade ob-
jetiva e incontornável, que limita, 

condiciona e pesa sobre a capaci-
dade de investimento e resposta 
aos problemas das populações. 
O passivo é naturalmente um ele-
mento condicionante da capaci-
dade de investimento e realização 
da autarquia. É um constrangi-
mento orçamental. Quanto maior 
o esforço de desendividamento, 
menor os recursos alocados a ou-
tras despesas.
Não obstante o referido, a imple-
mentação de regras de boa ges-
tão e planeamento, associada a 
forte empenho, engenho e traba-
lho de equipa, tem tornado pos-
sível o funcionamento regular da 
máquina camarária, melhor uti-
lização e maior mobilização dos 
recursos internos, bem como a 
programação e a realização de 
avultados investimentos. Num 
quadro geral – diga-se – de res-
peito pela legalidade, e de cum-
primento integral dos compro-
missos assumidos.
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O Município de Silves não 
desiste do desassore-
amento do Rio Arade. 

E está agora renovada a espe-
rança de navegar … do mar até 
Silves.
Com uma história de promes-
sas intermináveis por parte de 
sucessivos governantes que 
“desceram e subiram o rio com 
pompa e circunstância”, o de-
sassoreamento do Rio Arade 
continua por cumprir.
Em traços muito gerais, sa-
lienta-se a elaboração do pro-
jeto de execução técnica da “ 
Acessibilidade Fluvial. O de-
sassoreamento do Rio Arade 
e Revitalização Marítima das 

Suas Margens”, que foi apro-
vado em reunião de Câmara 
de 23 de maio de 1995 durante 
o mandato autárquico 1994-97 
de maioria CDU.
O projeto financiado pelos fun-
dos comunitários (33 mil con-
tos), com pareceres externos 
favoráveis, foi ainda em 1996 
objeto de candidatura ao Pro-
grama Operacional do Am-
biente,  e depois abandonado 
pela  gestão PSD nos mandatos 
seguintes.
O atual executivo tem definido 
o desassoreamento do Rio 
Arade como projeto prioritá-
rio. Esta opção tem vindo a ser 
afirmada nos documentos de 

estratégia regional tendo em 
vista  o extraordinário impacto 
que pode vir a ter no desenvol-
vimento económico-turístico 
do concelho e mesmo da re-
gião.
A esperança surge agora re-
novada com o Plano de Inves-
timentos nos Portos de Recreio 
2016-2020, da responsabilidade 
do actual governo, que prevê a 
dotação de 3 milhões de Eu-
ros (em Orçamento do Estado) 
para “dragagem do Rio Arade, 
a melhoria das condições de 
navegabilidade e acesso às in-
fra-estruturas da náutica de re-
creio e das marítimo-turísticas 
ao longo do rio até Silves”. 

O Município de Silves tem 
pressionado de forma 
constante as Infraes-

truturas de Portugal (IP) sobre 
a necessidade absolutamente 
urgente de proceder à requali-
ficação da EN 124 entre Silves e 
o Porto de Lagos, problema, que 
se arrasta há largos anos.
Em estado muito degradado, 
esta estrada recheada de bura-
cos, lombas, piso irregular e ber-
mas danificadas, coloca em pe-
rigo a integridade física de quem 
por lá transita, sendo já de lasti-
mar a perda de vidas humanas. 
Aconteceram reuniões presen-
ciais com os responsáveis da IP, 

trocam-se telefonemas e cor-
respondência. O Município de 
Silves aderiu ao último protesto 
organizado pela comissão de 
utentes. O governo foi interpe-
lado sobre esta matéria através 
do Deputado Paulo Sá.
Que “se encontra em estudo 
uma solução para a requalifica-
ção do mencionado lanço” foi a 
resposta do governo. Adiantou 
ainda que “estão em curso ne-
gociações nas quais se prevê a 
transferência para a gestão di-
reta da IP, de vários lanços inte-
grados na versão inicial do ob-
jeto do contrato da subconces-
são do Algarve Litoral, incluindo 

o lanço da EN 124”. Diz o governo 
que a transferência destes tro-
ços para a IP só acontecerá após 
o visto do Tribunal de Contas ao 
novo contrato de subconcessão, 
após o que darão início às obras 
de requalificação referidas.
Sublinha-se, que o assunto da 
requalif icação do troço da EN 
124 foi objeto de propostas anu-
ais em sede de Assembleia da 
República, aquando da discus-
são dos Orçamentos de Estado, 
tendo os sucessivos governos 
rejeitado a sua inclusão, escu-
dando-se nas prioridades e em 
razões de ordem orçamental e 
financeira.

Navegar… até Silves

Urgem as obras na estrada  
entre Silves  

e o Porto de Lagos
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obra feita

Nova linha  
de abastecimento  
de água  
a Armação de Pêra

Está feita a obra de reforço do 
abastecimento de água a Arma-
ção de Pêra. Foi substituido e cor-
rigindo o traçado de uma conduta 
de água (800 metros) que se en-
contrava desativada, entre o sítio 
da Torre e o Estádio Municipal.
O material da conduta antiga (em 
fibrocimento) foi substituído por 
material moderno (em PVC) e de 
maior diâmetro.
A empreitada, de natureza es-
tratégica, cria uma nova linha de 
abastecimento de água a Arma-
ção de Pêra, prevenindo trans-
tornos em termos de volume do 
caudal fornecido e de pressão 
do precioso líquido, melhorando 
a qualidade do serviço público 
prestado à população.

Repavimentação em 
Messines de Cima...

As obras de repavimentação da 
estrada de Messines de Cima 
estão concluídas. A intervenção 
envolveu um investimento na or-
dem dos 110 mil euros. 
Antes desta obra foram substituí-
dos 800 metros do troço inicial 
da conduta de abastecimento 
de água. Esta obra proporciona 
a melhoria das condições de cir-
culação e segurança rodoviárias 
para os utentes e população re-
sidente, enquanto a substituição 
da conduta de abastecimento de 
água, terminou com as roturas 
constantes e reforçou da estabili-
dade do sistema. 

Campilhos com 
água e acesso local

A extensão da rede de abaste-
cimento de água nos Campilhos 
foi realizada. Os trabalhos execu-
tados por administração direta e 
em parceria com o Regimento de 
Engenharia de Tancos, também 
envolveram a reparação e benefi-
ciação do caminho de acesso ao 
local. 

e em Algoz

Foi repavimentado um caminho 
no sítio da Ribeira Alta, Algoz que 
permite a ligação de dois troços 
pavimentados em betão betumi-
noso. 30 mil euros foi o preço da 
obra. As condições de circulação, 
segurança e conforto saem refor-
çadas com o novo pavimento.

Caminho Canelas

A pavimentação do caminho “Ca-
nelas” que atravessa as fregue-
sias de Alcantarilha e de Armação 
de Pêra foi executada com be-
tuminoso, O valor da empreitada 
atingiu os 104 mil euros. Foram 
melhoradas as condições de 
circulação e realizado um desejo 
antigo dos residentes.
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Ampliação do  
Cemitério de Silves

O investimento ascendeu a 68 mil 
euros.

Muro de Pedra  
no sítio da Torre

Foi construído um muro de pe-
dra no sítio da Torre, em S. B. 
de Messines, no valor de 23 mil 
euros. Para além da reconstru-
ção e consolidação do talude, a 
intervenção valoriza um ponto de 
atração turística, saindo reforçada 
a excelência deste ponto de ob-
servação da natureza.

Arranjo  
urbanístico do  
Palácio da Justiça

Foi terminado o arranjo urbanís-
tico da envolvente ao Palácio da 
Justiça. O investimento ascendeu 
a 145 861.61 euros, e incluiu: rede 
de infra-estrutura de saneamento; 
pavimentação do espaço com 
calçadas; arranjo de passeios; 
plantações e espaços verdes; mo-
biliário urbano - muretes, mesas, 
bancos e papeleiras; recupera-
ção e limpeza do monumento 
nacional “Cruz de Portugal” e do 
poço adjacente. Antes desta obra 
foi concluída a nova iluminação 
pública da área com um investi-
mento no valor de 17 832,02 euros. 

Estádio Municipal  
de SB Messines

O Estádio Municipal de S. B. de 
Messines recebeu um relvado de 
última geração, num investimento 
que rondou os 170 mil euros. A 
empreitada envolveu ainda o 
arrelvamento de dois recintos no 
interior da EB 2,3 João de Deus 
(espaço contíguo ao campo mu-
nicipal), um polidesportivo com 
marcações para futebol de 5 e 
andebol, e um outro campo para 
prática desportiva diversa. 
Com a implantação dos novos 
sintéticos, o Município de Silves 
dá um importante contributo para 
a melhoria das condições para a 
prática desportiva na freguesia de 
SB Messines. 

Polidesportivo de 
Tunes

Foi construído um campo de 
jogos que integrará o Polidespor-
tivo de Tunes. Localizado na Ur-
banização Lagarça,  este campo 
beneficia das dimensões regu-
lamentares para a prática das 
modalidades de futsal, andebol, 
voleibol e ténis. Foi o resultado 
de um acordo de mecenato entre 
o Município de Silves e o Grupo 
Jerónimo Martins.

Repintura de  
estradas de Silves

Foram realizados trabalhos de 
sinalização horizontal (repin-
tura) das estradas Silves-Algoz e 
Silves-rotunda de Alcantarilha. O 
valor da empreitada ascendeu a 
57 mil euros. O investimento reali-
zado, vem melhorar as condições 
de circulação e de segurança dos 
respetivos eixos viários. 
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Reconstrução de 
edifício municipal

Foi reconstruída a cobertura do 
edifício público que acolhe 4 ha-
bitações na Rua da Central em 
Silves que também albergava a 
Associação de Reformados e o 
Arquivo Municipal.
As obras envolveram a remoção 
da cobertura existente (estrutura 
em madeira e telha marselha), 
a sua substituição por estrutura 
metálica e nova infraestrutura 
eléctrica. 
Este investimento - 87 500 eu-
ros - reverte para a melhoria das 
condições da habitação social e 
do funcionamento dos serviços 
camarários. É mais um passo na 
preservação do património edifi-
cado municipal. Arruamentos  

em Messines

A repavimentação dos arrua-
mentos da urbanização Calado e 
Sousa, em S. B. de Messines, foi 
realizada. O valor da obra cifrou-
se em 21 mil euros.

Estrada de Vale  
Fuzeiros, Amorosa  
e Calçada  
repavimentada

As obras de repavimentação da 
estrada que liga as localidades 
de Vale Fuzeiros, Amorosa e 
Calçada, em S. Bartolomeu de 
Messines, estão terminadas. Foi 
colocada sinalética vertical e ho-
rizontal. O investimento atingiu os 
318 mil euros, tendo-se assegu-
rado financiamento comunitário.
Os utentes, a população resi-
dente e os agentes económicos 
locais saem beneficiados com 
esta repavimentação qualificada 
num importante eixo com ligação 
à EN 124. 

Demolida a antiga 
ETAR de Pêra

Foi demolida boa parte da antiga 
ETAR de Pêra. 
Os trabalhos foram possíveis 
graças à parceria estabelecida 
entre o Município de Silves e o 
Regimento de Engenharia n.º 1 de 
Tancos. 
Com esta obra fica eliminado um 
importante foco de poluição, ao 
mesmo tempo que  se imple-
menta um Centro Intermédio de 
Deposição de Resíduos, promo-
vendo-se a recolha seletiva de 
monos, verdes, embalagens e 
papel/papelão, num serviço às 
freguesias de Pêra, Alcantarilha e 
Armação de Pêra.
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Entrada da Vila de 
Pêra requalificada

A Rua Pedro Álvares Cabral em 
Pêra recebeu obras de beneficia-
ção no valor de 22 mil euros. Esta 
intervenção permitiu requalificar 
e dignificar uma das entradas da 
Vila de Pêra.

Restauro da Torre 16 
e Porta da Almedina 
em Silves

Foi executada a empreitada de 
conservação e restauro da Torre 16 
das Muralhas e Porta da Almedina 
de Silves (junto ao Museu Munici-
pal de Arqueologia). Com o perigo 
de desmoronamento, estavam em 
risco pessoas e bens. O valor da 
obra ascendeu a 77 mil euros.

Valorização  
ambiental em  
Armação de Pêra

Está concluída a 2.ª fase das 
obras de valorização ambiental 
na foz da ribeira do Vale do Olival, 
em Armação de Pêra. Esta nova 
empreitada no valor de 58 mil 
euros, veio completar a 1.ª fase 
das obras que tinha custado 92 
mil euros.
Os trabalhos incluíram a colo-
cação de guardas de segurança 
nas margens da Ribeira, de tela 
anti-ervas, a plantação de mais 
espécies autóctones acompa-
nhada de placards informativos, o 
rearranjo do caminho pedonal e a 
sua extensão até à praia, melho-
rias no passadiço sobre-elevado 
em madeira, aperfeiçoamentos 
no sistema de comportas e a re-
pavimentação de parte da praça 
do antigo minigolfe.
Para além de requalificar o es-
paço urbano, promovendo a sua 
fruição e o acesso condigno à 
praia, esta intervenção visa mi-
nimizar o impacto da erosão na 
foz da ribeira. Reduz-se ainda o 
impacto ambiental resultante das 
descargas de águas pluviais con-
taminadas e das descargas aci-
dentais que ocorrem a partir da 
Estação Elevatória de Esgotos.

Melhor espaço  
urbano junto  
ao Jardim Municipal 
de S. B. de Messines

Está concluída a requalificação 
da Rua Ten. Coronel Vargas Mogo 
em S. B. de Messines (espaço 
contíguo ao Jardim Municipal). A 
obra incluiu trabalhos de repa-
vimentação, passeios, parque-
amento automóvel, iluminação 
pública, zonas verdes, rede de 
rega, sistema de recolha de 
águas pluviais e instalação de 
ilha ecológica para a recolha de 
resíduos sólidos urbanos. O valor 
do investimento ascendeu a 100 
mil euros. 

Rua do Furadouro 
em S. B. de Messines

Numa parceria entre a autarquia e 
o Intermarché foi repavimentada 
a rua do Furadouro (com alarga-
mento), cujos trabalhos também 
incluíram a substituição da con-
duta de água de fibrocimento, 
construção de passeios e ilumi-
nação pública. “
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obra em curso

Multiusos em  
S. Marcos da Serra

Está em construção o Espaço 
Multiusos de S. Marcos da Serra, 
junto ao Jardim de Infância. Trata-
se de um espaço descoberto 
que contempla um campo de 
jogos, zona de palco, edifício de 
apoio com instalações sanitá-
rias, arrumos e balneários. Estão 
ainda previstas as construções de 
um muro de proteção ao talude, 
passeio, iluminação e tratamento 
paisagístico. O investimento é de 
122 mil euros e o  prazo de execu-
ção de 5 meses.

Caminho  
de Medeiros  
a repavimentar

Inicia-se a todo o momento a 
repavimentação do Caminho de 
Medeiros, Silves. As condições de 
circulação, segurança e conforto 
para residentes e utentes, justifi-
cam esta obra que importa em 51 
mil euros.

Abastecimento  
de água  
em S. Bartolomeu 
de Messines

Encontra-se em fase de execu-
ção, a empreitada do “sistema 
de abastecimento de água a S. 
Bartolomeu de Messines”. Trata-
se de uma obra estruturante que 
vai estabilizar e reforçar a capaci-
dade de abastecimento de água 
à freguesia. Esta obra permitirá 
beneficiar também a freguesia de 
Silves (através da Fonte Louzeiros 
e Canhestros). Durará oito meses 
e vai custar 584 mil euros. Inclui a 
construção de nova adutora (em 
ferro fundido), paralela à exis-
tente, no troço que se situa entre 
o Monte de S. José, Quinta dos 
Orégãos e Monte Boi. 
O sistema de bombagem do 
Monte de S. José será moder-
nizado. Na Quinta dos Orégãos 
serão construídos uma nova 
Estação de Bombagem e dois 
novos depósitos de água de 700 
m3 cada um, que duplicará a ca-
pacidade existente.

Requalificação na 
rua Julião Quintinha

Inicia-se em breve a obra na rua 
Julião Quintinha em Silves. Trata-
se de uma melhoria, ao nível 
de pavimento, espaço verde e 
colocação de ilha ecológica em 
substituição dos contentores exis-
tentes, iluminação e mobiliário 
urbano. O valor desta intervenção 
é de 36 mil euros. 

Parque de Feiras  
de Alcantarilha

Encontra-se em construção o 
parque de feiras de Alcantarilha. 
Prepara-se um espaço poliva-
lente onde se oferecem condi-
ções para feiras e mercados, ati-
vidades lúdicas, fruição de lazer 
e estacionamento automóvel. O 
investimento ascende a 207 mil 
euros. O prazo previsto para exe-
cução é de 5 meses.
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Área de Serviço de  
autocaravanas  
em S. Bartolomeu  
de Messines

Iniciou-se a construção da área 
de serviço para autocaravanas 
em S. Bartolomeu de Messines, 
localizada a nascente do “espaço 
para feiras e mercados”. O valor 
da obra eleva-se a 134 mil euros. 
5 meses é o prazo de execução 
previsto. Disponibilizar-se-ão 30 
lugares para estacionamento de 
autocaravanas (com possibilidade 
de expansão), espaço de receção, 
estação de serviço com abaste-
cimento de água potável, escoa-
mento de águas residuais, despe-
jos de resíduos sólidos urbanos e 
de sistemas de WC , iluminação e 
espaços verdes. Inclui-se na em-
preitada a repavimentação da rua 
situada a norte, fora da vedação 
do parque.

Arruamentos  
na Urbanização  
Silgarmar (interior)

Inicia-se em breve a obra de re-
abilitação dos arruamentos na 
Urbanização Silgarmar, no interior 
do bairro. O investimento ascende 
a 158 mil euros, incluindo a repa-
vimentação dos arruamentos e a 
reformulação do troço final de des-
carga das águas pluviais. 3 meses é 
o tempo previsto para a obra.

Repavimentação da 
estrada Algoz-Guia

Decorre a repavimentação da 
estrada municipal Algoz-Guia. O 
valor da obra ascende a 240 mil 
euros, com um prazo previsto de 
execução de 5 meses. 

Parque  
de Estacionamento 
junto às piscinas  
de Silves

Encontra-se em curso a obra de 
reabilitação do parque de es-
tacionamento junto às piscinas 
municipais. O valor dos trabalhos 
ascende a 185 mil euros. O inves-
timento permitirá a requalificação 
de importante zona da cidade de 
Silves.

Terminal rodoviário 
em S. Bartolomeu 
de Messines

Decorre a construção do terminal 
rodoviário de S. Bartolomeu de 
Messines. Situado a poente do 
“espaço para feiras e mercados”, 
implica um investimento de 278 
mil euros e prevê-se que fique 
concluído em 7 meses.  A obra 
contempla um cais de embarque 
com paragem para 4 autocarros 
em área coberta por pala de be-
tão maciço apoiada em pilares 
metálicos, edifício de apoio para 
venda de bilhetes, instalações sa-
nitárias e área de estacionamento 
para autocarros.

Parque Urbano de 
Armação de Pêra 

Está em curso a “Requalificação 
do Parque Urbano Nascente de 
Armação de Pêra – Fase I”, cujo 
investimento é  de 100 mil euros. 
3 meses é o prazo previsto. O 
parque verde, na margem direita 
da Ribeira de Alcantarilha, desen-
volve-se num terreno com 24 500 
m2.  A fase I da obra, localizada 
a sul do canal de águas pluviais 
do centro da Vila de Armação de 
Pêra, abrange 11 300 m2. O projeto 
prevê um passeio  pedonal ao 
longo da margem da ribeira em 
saibro, drenagem natural,  diverso 
mobiliário urbano e  Iluminação 
de candeeiros incorporados em 
painéis fotovoltaicos que captam 
a energia solar. A arborização terá 
espécies autóctones e flora ribei-
rinha mediterrânica.
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obra em concurso

Abastecimento de 
água a Odelouca  

A obra de abastecimento de água 
ao Odelouca (Silves) também se 
encontra em fase de concurso. 
O investimento atinge os 200 mil 
euros e o prazo previsto de exe-
cução é de 6 meses. Inclui a im-
plantação de novas condutas de 
abastecimento de água sobre 8 
travessias rodoviárias. Concluída a 
fase de elaboração do complexo 
projeto técnico e a obtenção de 
diversos pareceres externos, foi 
finalmente lançada a empreitada 
a concurso público.

Requalificação  
do Acesso Poente a 
S. Bartolomeu  
de Messines

Decorre o concurso público 
para a execução da empreitada 
de “Requalificação do Acesso 
Poente a S. Bartolomeu de Mes-
sines”. Com a execução da obra, 
cujo preço-base orça em 679 
mil euros, a estrada de acesso à 
Vila, transformar-se-á num arrua-
mento urbano, desde a passa-
gem de nível sobre o caminho-
de-ferro (limite da Avenida João 
de Deus) até ao final da chamada 
reta da Rega, no cruzamento de 
acesso a Silves. 
Prevê-se alargar e repavimentar 
o eixo viário, remodelar a rede 
de águas pluviais, colocar can-
deeiros de iluminação pública 
(iluminação LED), criar dois pas-
seios em calçada e um percurso 
pedonal em piso colorido, es-
tacionamento, implantação de 
zonas ajardinadas, introdução de 
diverso mobiliário urbano e rede 
elétrica subterrânea. 

Estádio Municipal de 
Armação de Pera

Decorre o concurso para a cons-
trução do muro de vedação do 
Estádio Municipal de Armação de 
Pêra. O valor dos trabalhos atinge 
os 51 mil euros.

Construção da nova 
sede da Junta de 
Freguesia de  
Armação de Pêra

A Junta de Freguesia de Armação 
de Pêra vai ter uma nova sede 
junto à antiga Escola Primária. 
Decorre o concurso público para 
a execução da empreitada. Dois 
pisos, com mais de 500 m2 de 
construção, um átrio de receção 
com pé-direito duplo, secretaria 
para 5 postos de trabalho, insta-
lações sanitárias, gabinetes de 
trabalho, gabinete multiusos, sala 
de reuniões, sala de pessoal com 
copa, ampla sala polivalente (160 
m2), zonas de arquivo e de arreca-
dação, são os principais espaços 
da nova sede. O investimento 
ultrapassa o meio milhão de eu-
ros, dando resposta a uma antiga 
aspiração dos armacenenses.
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Novo arruamento  
no Algoz

A pavimentação do troço entre a 
Junta de Freguesia e o Jardim de 
Infância do Algoz que proporcio-
nará a construção de arruamento 
moderno e a ligação das ruas do 
Palmeiral e da Ribeira, encontra-
se em fase de concurso público. 
O investimento eleva-se a 270 mil 
euros. A empreitada contempla 
também o desvio da conduta 
adutora de abastecimento de 
água da empresa Águas do Al-
garve que passa atualmente sob 
o Centro de Saúde.

Urbanização  
Silgarmar (EN 124-1)

Prepara-se o lançamento do 
concurso público da empreitada 
de Reabilitação dos Arruamentos 
da Urbanização Silgarmar (EN 
124-1). 626 mil euros é o valor 
previsto da obra. A obra prevê a 
requalificação integral das infra-
estruturas: execução de passeios 
e arruamentos dos dois lados da 
estrada; substituição da conduta 
de abastecimento de água (atual-
mente, em fibrocimento), rede de 
iluminação pública e infraestru-
turas subterrâneas de telecomu-
nicações, estacionamentos, rede 
de drenagem de águas pluviais, 
paragens de autocarros; coloca-
ção de 2 ilhas ecológicas, planta-
ção de árvores, etc..

Reabilitação Urbana 
do Centro Histórico 
de Silves - 3.ª fase

A obra de reabilitação Urbana do 
Centro Histórico de Silves – 3.ª 
fase,  foi  adjudicada pelo valor de 
942 mil euros, com prazo previsto 
de execução de 18 meses.  A in-
tervenção estende-se  à Rua da 
Sé e Largo Dr. Jerónimo Osório, 
bem como ao espaço contíguo à 
Travessa do Pelourinho e Praça 
do Município.

Parque de Feiras e 
Mercados de  
S. B. de Messines 
(espaço central)

A empreitada do Parque de Feiras 
e Mercados de S. B. de Messines 
(espaço central), com o preço-
base de 950 mil euros, encontra-
se em concurso público. É um 
projeto de enorme envergadura e 
impacto socioeconómico na vida 
local. A estruturação do espaço, 
seguindo um modelo multiusos e 
um esquema de praças, assegura 
a realização de feiras, espetáculos 
(palco inserido em praça) e ativi-
dades diversas de índole lúdico-
recreativa. O projeto inclui a cria-
ção de estacionamento automó-
vel para 180 lugares e 146 lugares 
para tendas. Prevê-se ainda espa-
ços verdes e percursos pedonais, 
para além de variado mobiliário 
urbano. Este Multiusos não pode 
ser dissociado da construção do 
terminal rodoviário, a poente, e da 
área de serviço de autocaravanas, 
a nascente que resultará num 
conjunto harmonioso.

Estrada Boião  
– Azilheira – 1.ª fase  
S. Marcos da Serra

Decorre o concurso público da 
1.ª fase da reabilitação da Estrada 
Boião – Azilheira. O valor da em-
preitada é de 377 mil euros e o 
prazo de execução previsto é de 
7 meses.

Repavimentação  
em Silves

A obra de repavimentação da 
Avenida António Sérgio, locali-
zada junto às escolas, também 
está em fase de concurso (e à 
beira do seu início). Com um valor 
de 41 mil euros, inclui também a 
remodelação das redes de água 
e saneamento.
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obras em projeto

O Município de Silves está a preparar um conjunto de projetos técnicos com o objetivo de 
responder a prioridades definidas no quadro da atual gestão autárquica. Destacam-se, neste 
espaço, os seguintes projetos:

Projetos Especiais

Plano Geral de  
Drenagem Pluvial  
de Armação de Pêra 
e Projeto de  
Execução para  
as Intervenções

O Município de Silves contratou 
uma empresa especializada de 
renome nacional e internacio-
nal para a execução do plano 
geral de drenagem pluvial de 
Armação de Pêra e elaboração 
do projeto de execução para as 
respetivas intervenções. É obje-
tivo central encontrar e adoptar 
soluções para a redução dos 
problemas com as inundações 
na parte antiga da Vila. A análise 
das soluções alternativas ba-
sear-se-á no reforço das infraes-
truturas existentes, aumento da 
capacidade de reserva, desvio 
de caudais da zona baixa, ins-
talação de válvulas de marés, 
elevação de caudais, como tam-
bém na reconstrução do canal 
de descarga das águas pluviais 
para a Ribeira de Alcantarilha e 
instalação de sistema de bom-
bagem. De uma forma pioneira 
e profissional, entendeu o exe-
cutivo permanente, enfrentar 
de forma direta e frontal, um 
problema sentido desde sempre 
pela população de Armação de 
Pêra, enveredando por solu-
ções duradouras, consistentes 
e estratégicas, procedendo ao 

estudo da vasta área da bacia 
hidrográfica, como um todo. No 
caderno de encargos do proje-
tista está prevista a realização 
de uma sessão de debate com 
a população de Armação de 
Pêra, relativamente às soluções 
propostas, bem como uma Ação 
de Formação e Especialização 
destinada a técnicos superiores 
da autarquia.

Município de Silves 
encomendou estudo 
sobre a rede de  
drenagem  
dos efluentes  
domésticos  
e industriais de  
Algoz e Tunes

O executivo permanente decidiu 
proceder ao estudo aprofun-
dado da rede de esgotos de Al-
goz-Tunes que apresenta várias 
deficiências e constrangimentos 
no seu regular funcionamento, 
na medida em que as infraestru-
turas se encontram subdimen-
sionadas desde há muito, face 
aos caudais produzidos, sobre-
tudo, aos que têm origem nas 
unidades industriais existentes.
Encontra-se já executado o le-
vantamento topográfico para 
a modelação hidráulica de 
efluentes domésticos e indus-
triais na rede de águas residuais 
de Algoz-Tunes. Este trabalho 
serve de base ao Estudo que 

está a ser concluído pela Uni-
versidade do Algarve e que visa 
quantificar a capacidade efetiva 
de drenagem da rede existente 
e verificar a viabilidade de aten-
der às solicitações das novas 
indústrias e novos loteamentos, 
mantendo a rede existente e 
propondo um conjunto de obras 
que se revelarem necessárias.
Trata-se de mais um exemplo 
da filosofia prosseguida atual-
mente pelo Município de Silves 
que vai no sentido da resolução 
funda e estratégica dos proble-
mas que afetam as populações 
e os territórios.

Outros  Projetos

Jardim do Largo  
da República 

Encontra-se em fase final de 
elaboração o projeto técnico do 
Jardim do Largo da República. 
O investimento previsto e apro-
vado no âmbito do Plano de 
Ação de Regeneração Urbana 
(PARU) da cidade de Silves as-
cende a 850 mil euros. 

Requalificação do 
Bairro do Progresso

Encontra-se em elaboração o 
projeto de requalificação do Bairro 
do Progresso que integra o Plano 
de Ação de Regeneração Urbana 
(PARU) da cidade de Silves Investi-
mento previsto: 400 mil euros.



13

Beneficiação da 
frente do Rio Arade

Encontra-se em elaboração 
o projeto de Beneficiação da 
frente do rio Arade que integra 
o Plano de Ação de Regenera-
ção Urbana (PARU) da cidade de 
Silves. Contempla duas compo-
nentes: prolongamento do muro 
de proteção junto à Avenida 
Marginal e construção de rampa 
de acesso perto da FISSUL.

Rua atrás dos Muros

Encontra-se em elaboração o 
projeto de requalificação da 
“Rua atrás dos Muros” que inte-
gra o Plano de Ação de Regene-
ração Urbana (PARU) da cidade 
de Silves.

Área de Serviço para 
Autocaravanas 

Encontra-se em fase de projeto 
a área de serviço de autocarava-
nas de S. Marcos da Serra,  que 
se inclui em candidatura comu-
nitária já aprovada. 

Remodelação do 
Mercado Municipal 
de Silves

Projeto técnico praticamente 
concluído.

Antiga Casa do 
Forno vai ser “Casa 
dos Vinhos”

O projeto de conservação e 
reabilitação da antiga Casa do 
Forno (Silves) que se encontra 
em fase de elaboração, integra 
candidatura comunitária no âm-
bito do Plano Regional de Ação 
de Desenvolvimento de Recurso 
Endógenos (PADRE). A casa será 
adaptada para Casa dos Vinhos 
de Silves e para a promoção de 
outros produtos locais como a 
laranja.

Remodelação do 
Mercado Municipal 
de S. B. de Messines

Projeto técnico em conclusão.

Passeio entre a EN 
124 e os Campilhos 

Decorre o processo de elabora-
ção do projeto técnico do “Pas-
seio entre a EN 124 e os Campi-
lhos” (S. B. de Messines). Além 
do passeio, contempla áreas 
destinadas a estacionamento 
(zona norte) e a melhoria da dre-
nagem de águas pluviais através 
da criação de um sistema de 
valas e sumidouros.

Construção  
do Polidesportivo 

Aguardamos a entrega do pro-
jeto de execução do Polides-
portivo de Tunes. Após a cons-
trução do piso e da vedação 
provisória já realizada, o projeto 
prevê na sua 1.ª fase, a constru-
ção de vestiários, balneários e 
iluminação pública.  

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

Encontra-se concluído o pro-
jeto de reabilitação da Rua Ma-
nuel Teixeira Gomes em S. B. 
de Messines, cuja intervenção 
se estende entre a Rua José 
Francisco Viseu e a Rua Ten. 
Cor. Vargas Mogo. A interven-
ção abarca o reperfilamento da 
rua, repavimentação, passeio 
do lado sul, renovação integral 
da iluminação pública, rede de 
águas pluviais, lugares de esta-
cionamento, criação de rotunda 
no enfiamento da rua da EB 2,3, 
etc. O investimento previsto as-
cende a 195 mil euros.
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limpeza,  
higiene urbana
e saneamento

Água e saneamento 
 prioridades de investimento

O reforço do investimento 
nos sistemas das águas 
e saneamento tem sido 

uma das prioridades da autarquia. 
A rede envelhecida, com percen-
tagem relativamente alta em fibro-
cimento, e material em PVC com 
mais de 30 anos, conduz a inevitá-
veis roturas nas condutas. Durante 
demasiado tempo, o setor não 
recebeu os investimentos neces-
sários, a que se associou a redu-
ção de pessoal operário e técnico. 
Todo o contexto parecia apontar 
para a intenção de privatizar os 
respectivos serviços, assim que a 
oportunidade surgisse.

Obras maiores Entre as grandes 
obras destacam-se o “Sistema de 
Abastecimento de Água a S. B. 
de Messines” - obra em curso -, o 
“Abastecimento de Água a Ode-
louca” - obra em fase de concurso 
público-, as “Travessias da Ponte 
Rodoviária em Silves” - obra em fase 
de preparação de concurso público 

- e o “Desvio da conduta de abaste-
cimento de água da empresa Águas 
do Algarve no Algoz” - obra em con-
curso público.  

Renovação da rede de condutas A 
substituição das condutas de abas-
tecimento de água e a extensão da 
rede, contabiliza mais de 12 Km de 
implantação de novo material: EB 
2,3 de Messines; Rua Maria Eugénia 
Dias Ferreira/Messines; Messines 
de Cima; Campilhos; Rua do Fura-
douro/Messines; Zimbreira; Fonte 
Louzeiros; Caminho das Taipas/
Poço Barreto; Zona do Encalhe/
Silves; Loubite; Estrada de Canelas 
(Pêra/A. de Pêra); Sítio da Benagaia/
Pêra; Aivados/Algoz; Estevais/Al-
cantarilha; Torre-Estádio Municipal 
(Armação de Pêra); Troço a norte 
da Torre (Armação de Pêra); Estádio 
Municipal/desvio para a Casa Mor-
tuária (Armação de Pêra); Poço Frito 
(esgotos); Estação Elevatória de Es-
gotos de Armação de Pêra (reequi-
pamento). 

Planeamento Os stocks de mate-
riais são repostos e planeados, o 
que permite, em regra, solucionar 
as roturas com celeridade. 

Candidatura comunitária A au-
tarquia submeteu candidatura ao 
programa PO SEUR para o abaste-
cimento de água ao  Benaciate e La-
vajo, no valor de 1 milhão de euros.  

Gestão modernizada No setor da 
água foi ainda adquirida e imple-
mentada uma nova aplicação in-
formática de gestão comercial da 
água, de execuções fiscais e ser-
viços conexos. É agora possível o 
envio de fatura pelos CTT, a fatura 
digital, conta-corrente, recolha 
automática por via telefónica, das 
leituras dos consumos. É o ponto 
final no anterior sistema obsoleto. 
Os cadastros dos sistemas, im-
portante instrumento de gestão, 
têm vindo a ser atualizados, e se-
rão objeto de candidatura comu-
nitária.
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Novas viaturas 
redução de custos e melhor serviço

Até ao momento a autarquia 
já adquiriu 24 viaturas (in-
cluindo 1 trator com má-

quina limpa-bermas associada 
e 3 viaturas para recolha de resí-
duos sólidos urbanos) e 3 retroes-
cavadoras, num investimento que 
atingiu os 812 mil euros. 
No âmbito da recolha dos resíduos 
sólidos urbanos, área prioritária da 
atividade municipal, a autarquia 
adquiriu 3 novas viaturas pesadas 
para recolha de Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU), aguardando-se 
a entrega da última, num inves-
timento que atinge os 620 mil 
euros. A compra destas viaturas 
incluiu a aquisição de três caixas 
compactadoras. 
Decorrem novos concursos pú-
blicos para a aquisição de outra 
viatura para recolha de RSU e a 
compra de autocarro de transpor-
tes coletivos (53 lugares).
Com estas aquisições, o Município 
de Silves conta elevar a qualidade 
do serviço público prestado, na 
área da higiene pública, que con-
tinua a ser uma das suas primei-
ras prioridades, bem como tornar 
mais eficiente o funcionamento 
da máquina autárquica através da 
melhoria das condições de tra-
balho. Sendo propósito também 
reduzir os custos de manutenção 
com o parque de máquinas e via-
turas.

Praias de Ouro A atribuição da Bandeira Azul e a classificação de “Praia com Qualidade de Ouro” são ou-
tros indicadores do bom desempenho do Município de Silves na área do ambiente. As Praias de Armação de Pêra 
(nascente/pescadores) e Praia Grande (poente) foram as zonas balneares galardoadas pela QUERCUS em 2016.
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fazer contas

Uma estratégia É objetivo do Mu-
nicípio de Silves potenciar ao má-
ximo o acesso aos fundos comu-
nitários, como via para multiplicar 
o investimento público.
O atual executivo considera prio-
ritária esta via para o alargamento 
do investimento autárquico nas 
mais diversas áreas, proporcio-
nando a execução de projetos e 
obras, que de outra forma, não 
seriam possível.
Logo no início do mandato au-
tárquico houve capacidade para 
aproveitar os fundos ainda dis-
poníveis do anterior quadro co-
munitário de apoio (2007-2013) 
na ordem das várias centenas de 
milhares de euros. Exemplifica-
mos com as obras de Recupera-
ção e Valorização Ambiental do 
Vale do Olival em A. de Pêra (1.ª e 
2.ª fases), Repavimentação da Es-
trada de Amorosa/Vale Fuzeiros, 
os projetos do Sistema de Apoio 
à Modernização Administrativa, 
Odyssea Sudoe 2,  etc.

Para aumentar a capacidade de 
fazer obras Foram, entretanto, 
apresentadas as seguintes candi-
daturas ao atual quadro comuni-
tário (2014-2020): 

- Abastecimento de Água ao Be-
naciate e Lavajo  - 1 milhão de 
euros (aguarda decisão).

Fundos comunitários
Uma via para fazer mais

Candidaturas Já aprovadas

- Conjunto de vários investimen-
tos no âmbito do Plano Regional 
de Ação de Desenvolvimento de 
Recursos Endógenos (PADRE) 
– Remodelação dos Mercados 
Municipais de Silves e S. B. de 
Messines, Casa dos Vinhos/Sil-
ves, Área de Serviço de Autoca-
ravanas de S. B. de Messines e S. 
Marcos de Serra - no valor de 1,6 
milhões de euros; 

- Plano de Ação de Regenera-
ção Urbana da Cidade de Silves 
(PARU), com a inclusão, entre 

outros, dos projetos de Rea-
bilitação do Jardim do Largo 
da República, Beneficiação da 
Frente do Rio Arade e Reabili-
tação do Bairro do Progresso. 
Reúnem-se aqui investimentos 
públicos no valor de 1,5 milhão 
de euros, que por sua vez, ala-
vancam investimentos privados 
na ordem dos 4,5 milhões de 
euros; 

- Aquisição de nova Unidade Mó-
vel de Saúde;

- Promoção das novas tecnolo-
gias na administração e serviços 
públicos; 

- Programa de estágios para jo-
vens licenciados (aprovado e 
executado);

- Prevenção da floresta contra 
agentes bióticos e abióticos 
(PDR);

- Programa mais partilha; 
- Conservação e Restauro da 

Ponte Velha de Silves (projeto e 
obra).

Em preparação Conservação e 
Restauro das Muralhas da Cidade 
(projeto).

A capacidade de acesso aos fun-
dos europeus é um elemento dis-
tintivo que gradua a qualidade da 
gestão municipal. Na área  dos 
fundos comunitários o Município 
de Silves vai no bom caminho.
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Taxas municipais  
mais baixas  

Foi desenvolvido, desde o início deste mandato autárquico, o 
processo de revisão do regulamento de taxas e licenças mu-
nicipais em Silves. A proposta do novo regulamento está em 
consulta pública para recolha de contributos da sociedade 
civil. O que se preconiza, em termos globais, é uma revisão 
em baixa dos valores das taxas. A descida é coerente com 
as estratégicas definidas pelo actual executivo para todas as 
áreas de gestão municipal. Incorporam-se, por exemplo, os 
incentivos fiscais que irão favorecer a reabilitação urbana de 
Silves. Fixam-se referências para a aplicação de outros regu-
lamentos referentes a áreas basilares da actuação munici-
pal: regulamentos municipais de urbanização e edificação, 
e de apoio social a pessoas e famílias carenciadas ou em 
situação de vulnerabilidade. Sendo um instrumento funda-
mental para a gestão municipal, é também um referencial 
para a promoção do desenvolvimento económico no con-
celho, com consequências positivas nas condições de vida 
e do bem-estar das populações. De notar que a revisão em 
baixa dos valores das taxas municipais constituía um dos 
compromissos eleitorais da Presidente Rosa Palma, agora 
cumprido.

O IMI mantém-se na taxa mínima Está já em vigor a taxa 
mínima do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para 2017. 
Aos prédios urbanos do concelho é aplicada a taxa de 0,30%. 
No caso dos prédios urbanos da freguesia de S. Marcos da 
Serra há uma minoração de 30%. Esta medida foi aprovada 
por unanimidade (Reunião Pública de 12/10/2016), pelo 4º 
ano desde 2014. Também foi aprovado por unanimidade a 
redução de IMI no caso de imóveis destinados a habitação 
própria permanente das famílias com dependentes a cargo, 
o chamado IMI familiar (com 1 dependente – 5%, com 2 de-
pendentes – 15% e com 3 dependentes – 20%), bem como a 
aplicação da taxa zero à Taxa Municipal de Direitos de Pas-
sagem, não onerando o consumidor final, na faturação rela-
tiva aos serviços de comunicações electrónicas. A adopção 
destas medidas representam um esforço financeiro para a 
Câmara que assim abdica de parte da sua principal receita. 
Esta opção justifica-se, no entender do executivo, pela ne-
cessidade de atenuar a pesada carga fiscal que ainda im-
pende sobre as famílias, e ao mesmo tempo, impulsionar a 
economia local.

Tribunal de 
Contas elogia 

gestão
O Tribunal de Contas, no seu relató-
rio de verificação interna de contas 
do Município de Silves (16 de junho 
de 2016), elogiou as práticas do exe-
cutivo municipal presidido por Rosa 
Palma, no que respeita à gestão das 
finanças públicas.
Centrando a sua atenção no fami-
gerado processo “Viga D´Ouro”, o 
Tribunal considera que nos três acor-
dos celebrados com as instituições 
bancárias credoras, o Município de 
Silves beneficia do ponto de vista 
económico, quer com o pagamento 
faseado da totalidade do capital em 
dívida (€ 4.919.016,27), entre abril de 
2014 e outubro de 2020, quer com a 
redução dos juros de mora, no valor 
total de € 2.239.691,13, para a quantia 
de € 668.823,97, atenuando desse 
modo, os prejuízos que foram causa-
dos para o erário público municipal 
por anteriores executivos municipais.
Assim, de acordo com o Tribunal de 
Contas, não fosse a intervenção e o 
esforço negocial do actual executivo, 
os prejuízos decorrentes do processo 
“Viga D´Ouro” seriam significativa-
mente mais avultados para os cofres 
municipais.
Recorde-se que, devido à gravidade 
das infrações financeiras associadas 
àquele processo, os Juízes da 2.ª 
secção do TC determinaram a re-
messa do seu relatório de verificação 
de contas ao Procurador-Geral Ad-
junto, para que promova a efectiva-
ção de responsabilidades financeiras 
sancionatórias e reintegratórias dos 
anteriores Presidentes da Câmara de 
Silves, Maria Isabel Soares e Rogério 
Santos Pinto, por via do pagamento 
de multa ao Estado, a fixar entre € 
2.550,00 e € 18.360,00, e da reposi-
ção nos cofres municipais da quantia 
de € 668.823,97.
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O atual executivo desen-
volve esforços significati-
vos na conclusão da revi-

são do PDM de Silves, processo 
em curso desde 2005.

Por iniciativa deste executivo mu-
nicipal, os trabalhos de revisão 
do PDM de Silves adquiriram um 
novo fulgor, tendo progredido 
bastante, mediante:

A elaboração de uma “nova” 
proposta de delimitação da 

Reserva Ecológica para o conce-
lho de Silves, mais consentânea 

com as exigências de desenvolvi-
mento socioeconómico reclama-
das pelo território municipal;

A elaboração de novas propos-
tas de exclusões de solos da 

Reserva Agrícola Nacional, devido 
à realização de acertos e redeli-
mitação de perímetros urbanos, 
em concertação com a Direção 
Regional de Agricultura e Pescas 
do Algarve;

O amadurecimento e concre-
tização das políticas munici-

pais de reabilitação urbana e de 

obras públicas - suportada em 
várias intervenções (projetos e 
obras) que este executivo promo-
veu ou que pretende executar no 
concelho de Silves -, que passa a 
estar refletido na proposta de re-
visão do PDM de Silves;

A adequação do programa de 
execução e do plano de fi-

nanciamento da proposta de PDM 
de Silves ao novo quadro comuni-
tário de apoio “Portugal 2020”;

A integração na proposta de 
revisão do PDM de Silves 

Alteração ao PDM Com o objetivo de apoiar a atividade económica, de favorecer as condições para 
o investimento e iniciativa, geradores de oferta de emprego e de dinamismo económico no território, a Câmara 
aprovou o início de uma alteração ao Plano Director Municipal (PDM). Esta alteração pontual, ao abrigo do Regime 
Excecional de Regularização das Atividades Económicas (RERAE), submetida a consulta pública, terá a versão fi-
nal publicada num prazo de 80 dias (a partir de 5/1/2017).

Revisão do PDM de Silves  
mais perto da sua conclusão
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das normas dos planos espe-
ciais de ordenamento do territó-
rio, relativas aos regimes de sal-
vaguarda de recursos territoriais 
e valores, naturais diretamente 
vinculativas dos particulares, 
como condição para a não re-
jeição de candidaturas de pro-
jetos a benefícios ou subsídios 
outorgados por entidades ou 
serviços públicos nacionais ou 
comunitários;

A constituição de uma equipa 
técnica encarregue de proce-

der à inventariação da realidade 
urbanística existente no territó-
rio municipal, no que respeita a 
construções irregulares, a fim de 
permitir avaliar e ponderar as pos-
sibilidades da sua regularização 
no contexto da revisão do PDM 
de Silves, com prioridade para os 

vários licenciamentos irregulares 
concedidos por anteriores res-
ponsáveis máximos da autarquia 
entre 2001 e 2005, que foram par-
ticipados pela Inspeção Geral da 
Administração Local e declarados 
nulos pelo Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Loulé;

A elaboração de nova cartogra-
fia de base, a homologar pela 

Direção-Geral do Território (DGT), 
em concordância com as novas 
exigências legais impostas pelo 
Regime Jurídico de Produção de 
Cartografia de 2014 e as Normas 
Técnicas de Produção de Carto-
grafia de 2015; e,

A aquisição de um novo mapa 
de ruído, para apoiar a revisão 

do PDM de Silves, e, simultanea-
mente, adequar, por via de atuali-

zação, a classificação acústica do 
concelho de Silves. 

A Presidente Rosa Palma tem mo-
vido todos os esforços para que 
a revisão do PDM de Silves esteja 
concluída no decurso de 2017, com 
o objetivo de dotar a autarquia de 
um plano não apenas atualizado 
às exigências legais, mas também 
ajustado à realidade territorial e que 
funcione como instrumento estraté-
gico de apoio às oportunidades de 
desenvolvimento do concelho de 
Silves. Sendo que até à conclusão 
da revisão em curso, não deixam 
de manter-se em aberto todas as 
possibilidades de investimento 
privado que têm acolhimento no 
âmbito do actual PDM de Silves, 
aprovado em 1995, e posterior-
mente adaptado ao PROT-Al-
garve, em 2008.
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Nova imagem  
lançada em abril

OCastelo de Silves associou 
a sua notoriedade à marca 
“SILVES, CAPITAL DA LA-

RANJA” tendo sido palco da sua 
apresentação. Várias dezenas de 
convidados, entre entidades re-
gionais e produtores do concelho 

foram testemunhas a 9 de Abril 
de 2016.
A marca surge como uma forma 
de reforçar junto dos consumi-
dores - regional, nacional e inter-
nacional- o carácter e identidade 
únicos deste produto emblemá-

tico do concelho. “Silves” e “La-
ranja” são agora dois nomes indis-
sociáveis. 
Desde a apresentação da marca, 
o Município está a dinamizar 
ações diversificadas no tempo e 
nos espaços.

O Logotipo é a marca visual O logotipo da marca “Silves, 
Capital da Laranja” reforça a associação direta entre o castelo e a laranja, ou 
seja entre o elemento patrimonial de Silves mais prestigiado e a marca que 
se deseja projetar no país e no mundo. Nota: Para conhecer o manual de 
normas de utilização da MARCA, os formulários para produtores e restaura-
ção, ou as declarações a entregar sempre que seja solicitada a autorização 
para uso da marca, consulte o sítio oficial da Câmara Municipal de Silves em 
http://www.cm-silves.pt/pt/1705/marca-silves-capital-da-laranja.aspx

Silves, Capital  
da Laranja   
17 a 19 de fevereiro 
de 2017 na FISSUL

Este evento pretende reunir institui-
ções, pessoas, marcas e temas as-
sociados à laranja de Silves. Durante 
3 dias, um programa diversificado - 
com animação cultural, um seminá-
rio temático, promoção de negócios, 
entre outros- afirmará Silves como 
referência para todas as ligações à 
laranja. Produtores, consumidores, 
investigadores, instituições direta ou 
indiretamente associadas, têm en-
contro marcado aqui.

Laranjas de Silves  
na BTL

A 15 de março de 2017, A BTL (Bolsa 
de Turismo de Lisboa) será outra 
oportunidade de destaque para “Sil-
ves, capital da Laranja”.

Pôr do Sol no Verão  
e fim de semana no Outono 

Durante o verão de 2016 as laranjas de Silves pontuaram nos Sunsets do Cas-
telo. Já em novembro 2016, o Fim de Semana com Sabor a Laranja, nos res-
taurantes deliciou a gente de cá e as visitas. A iniciativa do Município permitiu 
mostrar a quantidade e qualidade dos pratos criados pelos “chefes” dos res-
taurantes aderentes. A oportunidade confirmou também os “Vinhos de Silves” 
como ótimos acompanhantes.
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Joaquim Mourinho

“Tem de haver  
consonância” 

“A Marca “Silves, Capital da Laranja” traz 
benefícios desde que haja consonância 
entre todos: os agricultores e as outras en-
tidades”. 
A opinião é de Joaquim Mourinho, um agri-
cultor que se tornou também produtor e 
distribuidor. Para este homem de Silves, 
ligado à terra, à História e às tradições do 
seu concelho, falar da laranja de Silves é 
falar da sua própria história de vida. 
No seu amplo e atualizado armazém reser-
vou um canto para a memória do princípio 
da história: uma bicicleta a motor antiga e 
cuidadosamente preservada, está junto a 
um desenho emoldurado, representando 
um jovem casal que se desloca sobre esse 
veículo.  Estávamos no final dos anos 70, 
e desde então, a empresa familiar Frutas 
Mourinho é uma das muitas que um pouco 
por todo o concelho vivem com a laranja 
de Silves no coração do seu negócio.
“Eu apoio com as duas mãos Silves, capi-
tal da laranja. Esta marca traz ao de cima 
Silves como origem de um produto exce-
lente e uma História que já é antiga mas 
que eu faço por rejuvenescer, todos os 
dias” confirma o orgulhoso Silvense.
Se Diogo de Silves, partiu no século XV 
para descobrir terras que se tornaram por-
tuguesas, porque não haverão os Silvenses 
de hoje de levar ao mundo uma das suas 
melhores produções, ou sejam  as suas la-
ranjas ? Pergunta  Joaquim Mourinho.

Amílcar M. Marreiros Duarte
Prof. na Faculdade de Ciências e Tecnologia 

na Universidade do Algarve

“A criação da marca  
foi uma iniciativa  

louvável” 
Silves é o concelho com maior produção total de 
citrinos e ocupa o primeiro lugar em quase todas 
as espécies deste grupo, incluindo a laranja, o ci-
trino mais produzido em Portugal e no mundo. Nas 
tangerinas, Silves é responsável por cerca de me-
tade da produção nacional. A fábrica de sumo de 
laranja também se localiza no concelho. É, pois, 
com naturalidade que esta terra se afirma como 
capital da laranja.
Os solos e sobretudo as condições climáticas fa-
voráveis, associados ao saber fazer dos agriculto-
res e, hoje em dia, a um conjunto de técnicos com 
boa formação e consolidada experiência, são fa-
tores que fazem dos citrinos do Algarve um pro-
duto de excelência. A indicação geográfica prote-
gida “Citrinos do Algarve” veio valorizar o produto, 
certificando a sua qualidade. Situado no coração 
do Algarve, Silves tem dos melhores citrinos da 
região. 
A marca “SILVES, CAPITAL DA LARANJA” associa 
a laranja à história e à cultura do concelho, valo-
rizando o produto citrinos e o território e dando 
maior visibilidade a ambos, a nível nacional e in-
ternacional. A marca estimula a aliança entre a 
agricultura e o turismo, através sobretudo da res-
tauração. O uso da marca nos restaurantes implica 
uma aposta na utilização da laranja e certamente 
de outros produtos locais, o que reforçará a ima-
gem de excelência dos estabelecimentos, mini-
mizará o impactos ambiental devido ao transporte 
de produtos agrícolas e contribuirá decisivamente 
para o desenvolvimento e para a sustentabilidade 
da economia do concelho. A criação desta marca 
foi, assim, uma iniciativa louvável.
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feira medieval 2016

Com a participação de todos À 
semelhança do que aconteceu em 
2015, envolveu a participação ativa 
das colectividades e associações 
do concelho. A dinamização de es-
paços de exposição, as tabernas, os 
diversos serviços da feira, como rou-
peiros ou a gestão do xilb (moeda 
da feira) foram tarefas que contaram 
com a participação de todos. 
O enorme sucesso e a referência 
maior ao nível das feiras medievais 

de todo o país ficaram a dever-se 
ao empenhamento de toda a co-
munidade que contribuiu com o 
seu melhor: funcionários da autar-
quia, voluntários, residentes, expo-
sitores, associações, coletividades, 
clubes, comerciantes locais, gru-
pos de animação, patrocinadores, 
parceiros, instituições, imprensa e 
visitantes.
A marca “ecoevento” foi assegurada 
pela implementação de cuidados 

e regras de separação de resíduos 
por parte dos expositores e visitan-
tes para posterior reciclagem. Em 
resultado recolheram-se mais de 
2350 kg de embalagens reciclá-
veis, entre vidro, plástico e papel. Foi 
ainda desenvolvida uma campanha 
prévia de sensibilização aos muníci-
pes, que ofereceu entradas para a 
Feira a 65 pessoas que entregaram 
cartão, plástico e outros materiais 
para reciclagem.

Feira Medieval recebeu  
137 mil visitantes

A Feira Medieval de Silves registou 137 623 mil visitantes durante os 10 dias da edição de 2016. Este 
evento fica assim confirmado como um dos mais importantes acontecimentos do verão algarvio.
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encontro marcado em 2017

De 11 a 20 de Agosto Silves volta a rever-se em tempos de Ibn Ammar (1031-1086). A figura 
deste poeta nascido em Silves, e que chegou a Primeiro Ministro da taifa de Sevilha, vai ins-
pirar a Feira Medieval 2017. Entretanto, em Outubro de 2016 começou a ser preparado um 

novo regulamento para esta iniciativa. Pretende-se que este instrumento de gestão possa apontar 
algumas medidas a implementar na próxima edição. O objectivo é valorizar e ampliar o evento 
ícone do concelho de Silves e da região do Algarve, às escalas nacional e internacional, continu-
ando a superar os níveis de sucesso alcançados ano após ano.
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história e património

750 anos do foral   
Silves, uma marca do Sul

Sabia que em 2016 se contaram 750 anos sobre a atribuição 
do primeiro Foral a Silves e ao seu termo? 

O início da nacionalidade por-
tuguesa Apesar de só em 1267 
podermos considerar o Algarve 
como posse e domínio plenos do 
rei de Portugal (…) assim que foi 
possível, D. Afonso III concedeu 
forais às povoações mais impor-
tantes do Algarve. No fundo tra-

tava-se de uma forma jurídica de 
tomada de posse destas terras.
Dos vários lugares no Algarve com 
um grau de urbanização relativa-
mente elevado, só Silves merecia 
a classificação de cidade. Não só 
era a maior urbe algarvia de então, 
como se tratava da sede do bispado 

da região. Assim, em 1266 julgou D. 
Afonso III adequado conceder tam-
bém a Silves o foral que em 1179 fora 
criado para privilegiar as gentes de 
Lisboa, Santarém e Coimbra.

Texto adaptado de Silva, Manuela, in “ 
Forais de Silves”, Câmara Municipal de 
Silves, 2004, pg.211-212.

D. Sancho e Al-Muthamid 
figuras centrais em obra de arte urbana

Em outubro ficou concluído o mural 
localizado no espaço do antigo fu-
meiro, em frente à Biblioteca Munici-
pal de Silves, que tem como figuras 
centrais D. Sancho e Al-Muthamid.
Este trabalho, executado por Hél-
der José (Bamby), com a ajuda 
de Filipe Gusmão, da Style Spec-

trum, traz para este espaço nobre 
da cidade de Silves duas figuras 
da história da cidade, procurando 
valorizar o património, dando-o 
a conhecer e, simultaneamente, 
embelezando a praça que tem o 
nome do Rei Poeta.
«Esta obra é uma das apostas 

do atual executivo», explica Rosa 
Palma, Presidente da autarquia, 
que salienta «ser nosso desejo 
trazer mais cor e mais peças de 
arte urbana para Silves, de modo 
a que todos possamos ter maior 
respeito pelo espaço onde vive-
mos e circulamos».
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A História de Silves  
em BD

 “A História de Silves em Banda Desenhada” está 
disponível ao público desde o seu lançamento a 10 
de Dezembro 2016.
Da autoria do reconhecido ilustrador e pintor José 
Garcês, este livro conta a História de Silves desde a 
sua génese até à atualidade, com enfoque na época 
moderna, termina com a lenda das amendoeiras.
As imagens do mestre falam-nos de um território 
com ocupação humana muito antiga; rico de factos 
e episódios que remontam à Idade do Ferro, e por 
onde passaram gregos, fenícios, cartagineses, roma-
nos e muçulmanos. A indústria corticeira e algumas 
das figuras notáveis do concelho dos séculos XIX e 
XX, como Maria Keil, Francisco Vieira, Gregório Mas-
carenhas, Bernardo Marques, merecem ainda des-
taque nesta publicação editada pelo Município.
A Presidente Rosa Palma sublinhou aquando da 
apresentação pública desta obra, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, que estamos perante “um 
contributo muito importante para a divulgação da 
História da cidade de Silves e do seu território”.

Acrescentar 
valor  

à herança  
recebida

As obras de conservação e res-
tauro dos estuques localizados 
na cúpula do edifício dos Paços 
do Concelho de Silves ficaram 
concluídas nos últimos dias de 
novembro de 2016, devolvendo 
ao espaço a sua beleza e singu-
laridade.
O objetivo foi consolidar todas as 
zonas do conjunto decorativo da 
cúpula de inspiração mudéjar/
mourisca e, simultaneamente, 
preservar um trabalho execu-
tado aquando da construção do 
espaço, em finais do século XIX 
(a partir de 1884), início do século 
XX, segundo projeto de Gregório 
Nunes Mascarenhas, executado 
pelo Mestre João Vitorino Mea-
lha.
Esta intervenção que implicou 
procedimentos minuciosos e 
demorados foi executada por 
técnicas do Sector de Conser-
vação e Restauro da Câmara 
Municipal de Silves que, com 
o seu trabalho valorizaram uma 
herança de património público 
que as gerações atuais e vindou-
ras podem admirar.



26

acontece

Teatro ganha vida

OTeatro Mascarenhas Gre-
gório (TMG) espaço cultural 
ligado à memória coletiva 

dos Silvenses vem acolhendo uma 
programação cada vez mais regular, 
diversificada, em crescente conso-
lidação e articulada com a dinâmica 
dos agentes culturais do concelho. 
A companhia residente Al Teatro, nos 
termos do protocolo assinado com o 
Município, mostra neste espaço no-
bre, com frequência, os resultados 
da sua atividade e de outras compa-
nhias que consigo colaboram. 

“Cá se faz” é a rúbrica que recebe 
os artistas algarvios com trabalho no 
país e no estrangeiro e que vêm bri-
lhar na sua terra/região.
Depois do “1º acto” no último tri-
mestre de 2015, o Festival de Teatro 
“2º Acto” aconteceu entre 8 e 21 de 
outubro de 2016. Confluíram neste 
espaço diferentes grupos, autores, 
encenadores, artistas e públicos. 
A 16ª edição do Festival de Música 
Al-Mutamid também passou pelo 
TMG em de fevereiro de 2016. 
A Orquestra Clássica do Sul subiu 

ao palco do TMG e em diferentes 
palcos e igrejas do concelho, atra-
vés do protocolo celebrado desde 
2014 e ainda a 1.ª edição do Natal 
Associa+.
O tradicional cantar das “Janeiras” 
vem revelando uma notável diver-
sidade de grupos do concelho nos 
encontros dos últimos anos. E a tradi-
ção voltou na noite do último dia 5 de 
janeiro de 2017, no Teatro Mascare-
nhas Gregório, com diversos grupos 
musicais e associações do concelho 
comemoraram Reis a cantar.

Todos em rede O “Lado B” é uma das rúbricas da programa-
ção, criada em 2014, para fomentar práticas culturais regulares na rede 
dos equipamentos municipais, dos agentes associativos e Juntas de 
freguesia do concelho. Esta rúbrica trouxe mais uma vez reconhecidos 
nomes do panorama da cultura nacional a Silves, Messines e Pêra, no-
meadamente: Virgem Suta, Lúcia Moniz e Luiz caracol, Adolfo Luxuria 
Canibal, Mico da Câmara Pereira e Viviane.

O Ciclo de Divulgação ar-
tística “O Algarve pelo Ca-
leidoscópio” decorreu de 

fevereiro a dezembro de 2016 e es-
tendeu-se a várias localidades das 
freguesias do concelho: S. Marcos 
da Serra, S. B. de Messines, Algoz, 
Tunes, Alcantarilha e Pêra.
Para além da componente musical, 
contou sempre com breves apon-

tamentos sobre a literatura, patri-
mónio e gastronomia algarvios. O 
objectivo foi dar a conhecer as tra-
dições, vida e imaginário da região, 
em momentos animados e que per-
mitiram despertar a curiosidade dos 
participantes.
Por outro lado, este conjunto de 
sessões visou também e sobre-
tudo, a descentralização cultural e 

dotar as freguesias de experiências 
neste âmbito que vão ao encontro 
das suas curiosidades, fazendo uma 
transição harmoniosa do saber das 
populações locais, para o conheci-
mento científico e/ou mais erudito 
acerca do Algarve, contrariando 
desta forma as tendências de mas-
sificação, em detrimento das me-
mórias e especificidades locais.

Algarve pelo caleidoscópio
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Animação desportiva  
e cultural de verão 

em Armação de Pêra

Terra do Grés é a agenda que reúne toda a oferta cultural, educa-
tiva, desportiva, social e turística do concelho. Publicada todos os meses 
desde fevereiro de 2015, em papel e on line, pode encontrar esta agenda no 
sitio oficial da Câmara municipal de Silves.

O Castelo de Silves foi, no passado dia 3 
de setembro, palco da sessão solene 
de comemoração do Dia do Municí-

pio. Nesta cerimónia foram homenageados 
os atletas e outras personalidades do conce-
lho que se distinguiram durante o ano.
Foram cerca de quatro centenas os atletas 
distinguidos pelos bons resultados obtidos 
na época 2015/2016 a nível regional, nacio-
nal e, também, mundial nas modalidades de 
atletismo, futebol, futsal, pool português - bi-
lhar, ginástica desportiva, ciclismo / BTT, na-
tação, capoeira e ornitologia. Todos os atle-
tas pertencem a diversas coletividades do 

concelho. Na sua intervenção, Rosa Palma, 
Presidente da Câmara Municipal de Silves, 
defendeu que «reconhecer e valorizar o tra-
balho dos atletas contribui para o reforço 
da autoestima, estimulando a obtenção de 
melhores resultados, ao mesmo tempo que 
a imagem e prestígio dos clubes e associa-
ções que albergam os jovens, também saem 
consolidados».
Neste dia foram, também, homenageados 
13 grupos e personalidades que se têm dis-
tinguido nas áreas do desporto, juventude, 
cultura, património, música, ação social e 
economia.

O Município de Silves de-
senvolveu desde o início 
do mês de julho e até se-

tembro (à semelhança dos anos 
anteriores), um programa de ani-
mação desportiva de verão na 
praia de Armação de Pêra.
As atividades desportivas decor-
reram junto à Lota, entre as 10h30 
e as 11h30, contemplando aulas 

de aeróbica, zumba, localizada e 
pilates, de terça a domingo. 
De referir que a praia dos Pesca-
dores acolheu, ainda, a Etapa do 
Circuito Regional do Gira Praia - 
voleibol e a Final do Campeonato 
Nacional de Futevólei. 
Em junho a “Semana Gastronó-
mica do Mar”, deliciou quem visi-
tou os restaurantes de Armação.

O Município promoveu também 
atividades culturais para comple-
mentar o programa desenvolvido 
pela Junta local e que contaram 
com as atuações da  Banda SOS, 
o Rancho Folclórico de S. Bartolo-
meu de Messines, o Grupo Alma 
Serrana, a Nicole Silver Band e a 
Banda da Sociedade Filarmónica 
Silvense. 
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educação

Remoção do Amianto  
nas Escolas

A retirada do amianto nas Es-
colas EB1 de Alcantarilha, 
EB1 do Enxerim e Jardim 

de Infância de Silves está con-
cluída. O valor da empreitada as-
cendeu a 70 mil euros.
Para além da remoção deste ma-
terial, a autarquia executou outras 
obras e melhoramentos nestes 
e noutros estabelecimentos de 
ensino: pinturas interiores e ex-
teriores, reparação de casas de 

banho, vedações, substituição de 
caixilharia de janelas, de mobiliá-
rio, equipamentos, material lúdico 
e didático, são alguns dos investi-
mentos realizados, que ascendem 
em 2016 a mais de 300 mil euros.
Nos transportes escolares, a Câ-
mara efetuou alterações às normas 
de funcionamento dos transportes, 
tendo em vista o melhoramento 
do serviço prestado, o qual repre-
sentou um investimento na ordem 

de 1 milhão e 200 mil euros.
Num processo liderado por Rosa 
Palma, conseguiu-se a alteração 
dos horários da rede de transpor-
tes públicos, há vários anos recla-
mado pela comunidade educa-
tiva.
Nas 22 escolas do concelho a 
intervenção municipal tem sido 
regular e permanente, cumprindo 
e indo muito além do que a lei 
prevê. 

30 de novembro de 2016 foi o primeiro 
dia das Cidades Educadoras, assina-
lado em Silves. Um programa diver-

sificado e intenso percorreu todas as freguesias 
do concelhio durante 24 horas. 
No dia da Cidade Educadora aconteceu no Con-
celho: Lançamento do guia “Dicas para pais” 
(edição da autarquia); “A Quinta vem à Cidade”; 
um projeto de Arte Urbana Juvenil; a atuação 
do Grupo de Cantares “Os Laranjinhas” do Pólo 
de Silves; os “Cheiros e Sabores de Natal”; um 

workshop de chás;  atividade física: “Silves Saí 
à Rua”; a inauguração do Pólo de Educação ao 
Longo da Vida de Silves; visitas ao Museu de Ar-
queologia e ao Castelo de Silves, acompanhadas 
por personagens da nossa História; “Imagens 
Cruzadas – o tradicional e o moderno”; a peça de 
teatro “A escola do outro tempo” pelo Grupo de 
Teatro Sénior de Silves; um workshop de queijo 
de figo; a marcha “pela rua” e uma aula aberta de 
ginástica localizada; o concerto da artista Viviane 
inscrito na rúbrica Lado B. 
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Educação  
para todos

Uma cidade e concelho 
educadores vão muito 
além do que está formal-

mente previsto na área da educa-
ção.  A valorização da identidade 
das nossas comunidades e a cria-
tividade são princípios que orien-
tam a nossa intervenção. O pla-
neamento e programação desta 
área de intervenção, nos últimos 
dois anos, são disso exemplo com 
a criação do Plano Estratégico 
Educativo Municipal, e que pro-
jeta a ação educadora do conce-
lho. 
O guia da oferta educativa de 
Silves é uma brochura inovadora 

disponível ao público, onde se re-
úne toda a oferta do município na 
área da educação: 1ª edição em 
2015-16; 2ª edição2016-17.

Educar para a cidadania Di-
vulgar os espaços culturais, de 
educação não formal, a impor-
tância da alimentação saudável, 
do exercício físico, dos patrimó-
nios natural, cultural e histórico 
dos lugares que habitamos, a 
promoção e proteção dos direi-
tos das crianças, e entre outros, 
é a nossa missão. Os toalhetes 
utilizados nos tabuleiros das re-
feições nas cantinas escolares, 

foram um suporte escolhido para 
estas mensagens dirigidas aos 
jovens cidadãos. Trata-se de um 
projeto inovador, reconhecida-
mente educador. 

Cooperar com todos Motivar a 
colaboração mais próxima com 
parceiros externos,  aprovei-
tando sinergias já existentes, é 
uma aposta quotidiana. A estreita 
colaboração com a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens é 
um dos exemplos no que diz res-
peito à prevenção do risco e pe-
rigo junto das nossas crianças e 
jovens.
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juventude e paz

Consciente da dimensão da 
Juventude nas nossas vi-
das, o Município de Silves 

está a dar uma atenção especial 
aos munícipes jovens. Comuni-
car com os jovens é um primeiro 
passo. Por isso se colocaram nas 
escolas do concelho estruturas 
de comunicação para que a co-
munidade jovem se ligasse à vida 
do Município. Programas, inicia-
tivas, eventos de que os jovens 
podem usufruir mas para os quais 
também podem contribuir. 

A Assembleia Municipal Jovem 
envolveu a muita energia e em-
penho dos que se propuseram 
representar o concelho de Sil-
ves, contribuindo ativamente 

para a elaboração do orçamento 
municipal.

O Acampamento pela Paz 2016 
tornou-se festa e juntou mais de 
400 participantes. Houve música, 
desporto, debate, workshops e a 
alegria que jovens de todo o país 
trouxeram até Silves e trocaram 
com os de cá no final de julho. A 
organização foi do Conselho Por-
tuguês para a Paz e Cooperação 
(CPPC) e do Município de Silves.
Nesta senda, Silves tornou-se 
cofundador do Movimento de 
Municípios pela Paz apresen-
tado no Seixal a 29 de outubro 
de 2016. Continuando a colabo-
ração com o CPPC, os jovens do 
concelho são aqui convidados 

para um caminho de construção 
e defesa da paz, valor cada vez 
mais relevante nos tempos e es-
paços que vivemos. 

O Conselho Municipal da Juven-
tude é um órgão consultivo que 
o Município de Silves se prepara 
para instituir na sequência do tra-
balho que vem desenvolvendo 
nestes últimos dois anos. Esta 
estrutura tem representantes de 
associações e outros coletivos jo-
vens do concelho. A abertura da 
Casa da Juventude será o passo 
seguinte já em preparação.
Os mais destacados entre os jo-
vens artistas do concelho deve-
rão ver editadas pela CM Silves 
alguns dos seus trabalhos. 

Juventude é futuro

“Quão breve tempo  
é a mais longa vida” Ricardo Reis sobre a Juventude
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desporto

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS O investimento na requalificação dos espaços desportivos 
é uma prioridade assumida pelo atual executivo municipal. Depois da avaliação do estado e 
do funcionamento destes equipamentos, a Câmara está a ultimar um plano de reestrutura-
ção para alguns casos .

Piscinas Municipais
A intervenção para melhorar o serviço público nas Piscinas 
Municipais de Silves (PMS), permitiu passar de cerca de 750 
utentes por época desportiva - de Setembro a agosto) regis-
tados em anos anteriores, para mais de 2 000 utentes em 
2016. Melhorias nos vários serviços, nomeadamente no de-
sempenho dos tecnicos ou na proposta de actividades no-
vas, são factores que explicam a nova dinâmica. O programa 
“Fora d’Água”, que garante o acompanhamento de crianças 
até aos 12 anos, durante os períodos de prática desportiva 
dos seus pais é exemplo de um dos serviços gratuitos ofe-
recidos aos utentes das PMS, desde o início da época em 
Setembro 2016. Para Fevereiro de 2017 preparam-se novi-
dades: melhorias no espaço, ou “a noite das piscinas” são 
exemplos das boas surpresas. Até fim de Junho de 2017, a 
Escola Municipal de Natação, deverá ser certificada pela Fe-
deração Portuguesa de Natação. O processo está em curso 
com o empenhamento do Executivo Municipal.

Os seniores  
do Concelho

De forma gratuita, o desporto sénior funciona em seis fre-
guesias do concelho, num total de 22 classes (Alcantarilha, 
Algoz, Amorosa, Armação de Pêra, Azilheira, Enxerim, Fontes 
da Matosa, Pêra, Poço Barreto, Portela de Messines, S. Barto-
lomeu de Messines, S. Marcos da Serra, Silves e Tunes.
O executivo municipal congratula-se por registar uma ade-
são crescente às diferentes actividades propostas aos Se-
niores do concelho, quer no Desporto Sénior, quer nos Pólos 
de Educação ao Longo da vida. O convívio de natal 2016, é 
exemplo de participação e ânimo que rima com qualidade 
de vida.

Parcerias  
estratégicas
A intervenção em rede, com o 
Município a assumir o papel de 
dinamizador e dinamizador de 
parcerias, tem resultados bem 
visíveis também na área social e 
ambiental através do desporto. 
São exemplos:

II TRAIL DO LINCE ocorreu pelo se-
gundo ano consecutivo em Silves, 
no dia 8 de outubro, organizado em 
parceria com a Fire!, tem as chance-
las ambientais da World Wide Fund 
for Nature e da Liga para a Proteção 
da Natureza e desportiva da Asso-
ciação do Algarve Trail Running. É 
o único evento desportivo que ofe-
rece a oportunidade de contribuir 
para a preservação do Lince Ibé-
rico e percorrer os seus trilhos. Em 
2016 contou com 300 participantes 
e angariou cerca de 3.000 euros, 
provenientes da venda de mais de 
600 packs “Adota um Lince Ibérico” 
que reverteram para a WWF e LPN.

“SILVES TOUR” Esta iniciativa, que 
já vai na sua 8ª edição, é promo-
vida pela Câmara Municipal de 
Silves. Com ela procura-se fomen-
tar a prática de atividade física e 
defender uma causa social. Esta 
é uma atividade que integra o ca-
lendário regional de Marcha-Cor-
rida do IPDJ e é um ECO Evento. 
A edição de 2016 contou com 
a participação de cerca de 700 
pessoas e a verba angariada no 
valor de 2500 € reverteu a favor 
do  Departamento Social da Cruz 
Vermelha Portuguesa – Silves.
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Os 680 Km2 do conce-
lho de Silves implicam 
grande diversidade de 

ambientes e realidades sociais, 
que a autarquia reconhece e 
valoriza. Pelo que se tem em-
penhado na articulação com os 
diferentes agentes a intervir na 
área social e que prestam res-
postas no concelho. Assim, os 
sectores de Ação Social e Psi-
cologia da Câmara Municipal 
de Silves juntaram-se e colabo-
ram no atendimento dos muní-
cipes que assim o desejem, nas 
instalações das Juntas de Fre-
guesia do concelho de Silves. 
Através do Programa de Apoio 
às Instituições de Solidarie-
dade Social do Concelho, foram 
em 2016 atribuídos 56.600,00 
euros e comparticipado em 20% 
o investimento relacionado com 
a aquisição de viatura, no valor 
de 4.300,00 euros.
No melhoramento do parque 

habitacional do município, fo-
ram investidos em reparações, 
em 2015 cerca de 87.000 euros 
e no ano de 2016 aproximada-
mente 42.500,00 euros,
Relativamente ao apoio social do 
Município em matéria de educa-
ção, é despendido uma verba su-
perior a 150 mil euros na Ação So-
cial Escolar. Este apoio municipal 
não se esgota nas competências 
legalmente atribuídas, pois que, 
anualmente (desde 2014) temos 
atribuído 15 bolsas de estudo aos 
alunos do concelho que frequen-
tam o ensino superior no valor de 
12 mil euros.
Os alunos do Ensino Secun-
dário beneficiam da compar-
ticipação em 50% do valor do 
passe por parte do Município, 
alargando-se este benef ício 
aos alunos que frequentam o 
ensino secundário fora do con-
celho, caso a oferta pretendida 
não exista no mesmo. Integra-

-se também nestas medidas de 
apoio municipal, a compartici-
pação dos passes dos alunos 
que frequentam o ensino voca-
cional e profissional e ainda a 
atribuição de 10 euros em car-
tão a todos os alunos que in-
gressam no 10.º Ano, para gas-
tos na papelaria da escola.
É ainda comparticipado em 80% 
pela Autarquia, o transporte 
de def icientes maiores de 
idade, para as respectivas insti-
tuições (medida aplicada desde 
2014). O Executivo CDU alarga 
desta forma o apoio a TODOS.
Em 2017 preparam-se mais res-
postas, contando agora com 
novos instrumentos de que é 
exemplo o Regulamento Muni-
cipal de Apoio a Pessoas e Fa-
mílias Carenciadas ou em Situ-
ação de Vulnerabilidade, que 
permite aumentar os apoios a 
famílias carenciadas (antes im-
possível).

ação 
social  
e saúde

Reforço da intervenção social 
junto das populações
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“Diabetes na Serra”
Um projeto de intervenção integrada

Melhorar a qualidade e 
o acesso aos cuidados 
de saúde, a vigilância 

adequada junto da população 
mais idosa com diabetes, são os 
principais objetivos do projeto 
“Diabetes na Serra” de Silves, 
um exemplo da intervenção inte-
grada em que o atual Executivo 
CDU aposta.
Com esta iniciativa os utentes que 
vivem numa das zonas mais isola-
das do concelho – S. Marcos da 

Serra – recebem consultas mé-
dicas e de enfermagem no domi-
cílio, de modo a prevenir e dete-
tar precocemente complicações 
provocadas pela diabetes. 
Depois de inscritos na UCSP de 
Silves os munícipes com mais de 
65 anos recebem de quinze em 
quinze dias, a Unidade Móvel de 
Saúde da autarquia, com uma 
equipa médica da UCC Rio Arade. 
Avaliar o seu estado clínico e con-
selhos para prevenir complica-

ções ligadas a esta doença, são 
os motivos destas visitas.
Este serviço de saúde comunitária 
é dinamizado pela Unidade de Cui-
dados na Comunidade (UCC) Rio 
Arade em parceria com a Câmara 
Municipal de Silves e a Unidade de 
Cuidados Saúde Personalizados 
(UCSP) de Silves, a Unidade Coor-
denadora Funcional de Diabetes do 
Agrupamento de Centros de Saúde 
Barlavento e a Junta de Freguesia 
de São Marcos da Serra.

O Município de Silves tem feito eco 
dos justos protestos das popula-
ções e dos autarcas locais junto 

da Administração Regional de Saúde do 
Algarve.  
Reuniões de trabalho, apoio a ações de 
protesto organizadas pelas Comissões 
de Utentes, têm sido alertas continua-
dos junto das entidades competentes 
para a necessidade de melhorar as con-
dições de funcionamento dos vár ios 
Centros de Saúde e defender o Serviço 

Nacional de Saúde. A colocação de mais 
médicos nos Centros de Saúde é uma 
necessidade urgente.  
Para além do diálogo com a tutela, o Mu-
nicípio de Silves, extravasando as suas 
competências, suportou os custos com 
as rendas de habitação de 3 médicos , 
colocados no concelho.
Uma nova unidade móvel para apoio à 
saúde comunitária no concelho chegará 
em 2017, estando a Câmara a preparar a 
sua compra.

Melhor Saúde 
Defender o Serviço Nacional de Saúde
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22 funcionários da autar-
quia (assistentes opera-
cionais e assistentes téc-

nicos) sobem na carreira passando 
a ser remunerados pelas funções 
que já efetuavam anteriormente, 
repondo-se justiça na relação de 
trabalho. O Executivo assume as-
sim uma política de valorização 
dos seus funcionários. Sem dis-
criminações, defende-se melhor 

serviço público e profissionalismo 
no exercício das funções.

A autarquia tem vindo a investir 
verbas apreciáveis na melhoria das 
condições de trabalho dos seus 
funcionários. São exemplos de me-
lhorias implementadas em diver-
sos setores:  Higiene, segurança e 
saúde no trabalho (contratação de 
empresa externa); vestuá rio, farda-

mento,  equipamento de proteção 
individual para vários setores; um 
novo balneário para o pessoal da 
recolha de RSU; aquisição de 24 
viaturas de trabalho. 
Várias obras nos edifícios, compra 
de mobiliário e de outros equipa-
mentos, foram medidas orienta-
das para melhorar as condições 
de trabalho e estimular a produ-
tividade.

valorizar  
o serviço público

Mais condições  
para fazer melhor
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Todo o atendimento ao público 
é agora feito no rés-do-chão 
do edifício-sede da Câmara 

Municipal. Os serviços da Tesouraria 
também beneficiaram da remode-
lação. O novo mobiliário, a reabilita-
ção de portas e janelas entre outras 
obras, tornaram o espaço mais mo-
derno e funcional. 
Estas intervenções fazem parte do 
Programa “+ Próximo”, que prevê 4 
fases:

- centralização do atendimento ao 
público

- balcão único (atendimento 360º) 
- certificação dos serviços 
- descentralização (posto móvel de 

atendimento, serviços on-line e 
call center).

O objetivo da 1ª fase é proporcionar 
um serviço público de qualidade, 
com maior eficiência, eficácia e 
rapidez na resposta ao munícipe. 
Concentrando num único local as 
respostas da Câmara, pretende-se 
evitar os transtornos da dispersão 
dos serviços. Funcionários de vários 
setores da autarquia foram integra-
dos no novo espaço, continuando 
a receber formação, no sentido da 
autarquia passar à fase seguinte do 
Programa “+ Próximo”. 
A Presidente Rosa Palma disse na 
abertura que “o novo espaço facilita 
a vida ao cidadão que se dirige ao 
Município, mas contribui também 
para a melhoria das condições de 
trabalho e níveis de conforto dos 
funcionários. Essa é uma preocu-
pação que temos sempre presente 
no dia-a-dia já que constitui fonte de 
motivação para o trabalho.”

melhorar 
o atendimento

+ próximo de si 
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proteção 
civil

O Protocolo de Coopera-
ção entre o Município de 
Silves e o Regimento de 

Engenharia n.º 1 do Exército Por-
tuguês, foi pioneiro na amplitude 
de trabalhos desenvolvidos e na 
área territorial abrangida. Permi-
tiu operacionalizar estruturas de 
apoio à prevenção e ao combate 
a incêndios florestais.
É uma consequência da relação 
de cooperação estreita entre es-
tas duas entidades, reforçada em 
2015 e 2016.
Os trabalhos desenvolvidos pe-

los militares do Regimento de 
Engenharia n.º 1, sedeado em 
Tancos, real izados ao abrigo 
do “Plano de Atividade Civil do 
Exército Português”, foram co-
ordenados pelos elementos do 
SMPCF, com o apoio da Uni-
dade de Máquinas e Viaturas 
(UMV) e do Sector da Educação 
do Município que, em conjunto, 
garantiram a sustentação logís-
tica das operações, contando 
ainda com o apoio externo de 
várias associações e entidades, 
designadamente do Corpo de 

Bombeiros de Silves e de S. B. 
de Messines. 
Os trabalhos entre a Barragem do 
Arade (a oriente) e a localidade do 
Farelo (a ocidente), Herdade da 
Parra, freguesias de S. B. de Mes-
sines e São Marcos da Serra tra-
duzem-se em áreas de proteção 
à cidade de Silves e áreas edifi-
cadas envolventes no interface 
Barrocal/Serra. A parceria com o 
exército alargou-se ainda ao de-
senvolvimento da rede de abas-
tecimento de água e à demolição 
da ETAR de Pêra.

O protocolo entre a Autarquia 
e a Associação Mutualista 
Montepio permitiu que 10 

aparelhos desfibrilhadores/DAE - 
Desfibrilhadores Automáticos Exter-
nos, ficassem disponíveis em vários 
espaços do concelho.

Estes equipamentos foram colo-
cados na cidade de Silves, em Ar-
mação de Pêra, SB Messines e S. 
Marcos da Serra, contando-se no 
futuro próximo, estender a iniciativa 
a outros locais e freguesias. Os apa-
relhos estão à disposição da popu-

lação residente e visitante de forma 
permanente, podendo fazer a dife-
rença entre a Vida e a Morte.
A Cruz Vermelha Portuguesa pres-
tou formação a mais de 50 pessoas 
que estarão aptas a utilizar estes 
equipamentos.

Aparelhos desfibrilhadores  
disponíveis no concelho

Cooperar para prevenir



Trabalhar com todos os agentes do concelho, nas diferentes áreas 
de intervenção e convivência das nossas comunidades, é a pri-
meira prioridade do atual mandato autárquico. Os investimentos 
de múltiplas naturezas - apoios financeiros,  técnicos e logísticos, 
de inclusão social, de cooperação institucional – são práticas em 
desenvolvimento, quotidianamente reforçadas. 
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cooperar 
com todos

O Município com  
as Juntas de Freguesia... 

No período 2014-2017 tam-
bém aumentaram signi-
ficativamente as trans-

ferências para as coletividades 
e associações, num valor que 
atinge os 300 mil euros. No perí-
odo 2014-2016, o valor das trans-
ferências para as colectividades 
e associações (com exclusão dos 
bombeiros), rondou os 800 mil 
euros.

 Mas os apoios ao movimento 
associativo não se esgotam na 
atribuição dos subsídios no qua-
dro dos respetivos programas. 
Acrescenta-se-lhes o chamado 
apoio logístico e transporte que 
em muitos casos é mais rele-
vante que o apoio financeiro. 
As corporações de bombeiros, 
que continuam com enormes 
dif iculdades por via das medi-

das do governo (alteração do 
modelo de transportes de do-
entes não urgentes), recebe-
ram aumentos consideráveis, 
na ordem dos 90 mil euros, no 
período 2014-2017. No período 
2014-2016,  o município des-
pendeu cerca de 1 milhão e 
100 mil euros com as corpora-
ções de bombeiros do conce-
lho.

Bombeiros já têm auto-escada A Câmara Municipal 
de Silves suportou os custos de reparação da autoescada dos Bombei-
ros Voluntários de Silves, no valor de 21.406,92 euros. Este equipamento 
(único no concelho) que se encontrava inativo constitui um recurso estra-
tégico para a acção dos soldados da paz. Torna-se decisivo no combate 
a fogos, sobretudo em zonas urbanas como o litoral do concelho, nome-
adamente em Armação de Pêra ou a baixa da cidade de Silves, 

As Juntas de freguesia do 
concelho, enquanto órgãos 
autárquicos do concelho, 

estão entre os primeiros parceiros 
do Município.
Neste sentido, a Câmara acordou 
pela primeira vez com as Juntas/

Uniões de Freguesias (JF/UF) as 
transferências correntes para os 4 
anos de mandato autárquico, no 
âmbito dos Acordos de Execução 
e Contratos Interadministrativos. 
Anualmente, o Município de Silves 
transfere para as JF/UF cerca de 

558 mil euros, a que se soma mais 
11 mil euros, para financiamento de 
iniciativas diversas.
Estes contratos,  indo além do 
que a Lei em vigor prevê, reforça-
ram significativamente as verbas 
transferidas do município para as 

... e com as colectividades  
e associações do concelho

‘‘
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orçamento participativo

O orçamento participativo 
de natureza consultiva é 
um processo que o atual 

executivo vem desenvolvendo 
desde 2015.
Durante os anos de 2015 e 2016 
foram feitas rondas de reuniões 
com as freguesias,  com as co-
lectividades ligadas ao desporto, 
à cultura, à ação social, e às orga-
nizações juvenis. Contou-se com 
a participação da Assembleia 
Municipal Jovem e dos Agrupa-
mentos de Escolas. Aplicou-se 
um inquérito on-line e em papel. 
Recolheram-se opiniões em ses-
sões de trabalho com as Juntas 
de Freguesia, junto das forças 
políticas com representação na 
Assembleia Municipal e em vários 
setores da autarquia. 
Depois de terem já sido consi-
deradas em 2016 algumas pro-

postas dos participantes, em 
2017 o executivo volta a incluir 
nas suas prioridades algumas 
das sugestões apontadas. São 
exemplos :

- pavimentação da estrada de 
Vale Margem a Benagaia (Pêra);

- melhoramentos na EB 1 de Al-
cantarilha;

- abastecimento de água a Ferra-
rias (poente);

-  travessias ferroviárias/sanea-
mento no Sobrado;

- parque de manutenção no En-
xerim;

- saneamento no Monte Boi (fe-
cho da rede);

- captação de esgotos no Centro 
de Dia de S. Marcos da Serra;

- reabilitação da estrada Boião-
Azilheira;

- construção de skate park em Ar-

mação de Pêra;
- colocação de sacos para higie-

nização animal em vários pontos 
do concelho;

- substituição de contentores de 
lixo por ilhas ecológicas.

Com o orçamento participativo os 
cidadãos podem contribuir para 
as decisões sobre os investimen-
tos públicos municipais, indicando 
o que consideram prioridade para 
os lugares onde vivem. 
Esta é uma forma de reforçar a 
democracia participativa à escala 
local. Promove a abertura e trans-
parência da gestão municipal, a 
aproximação entre eleitos e elei-
tores e a partilha de responsabi-
lidades nas opções tomadas. O 
atual executivo considera impor-
tante aprofundar, cada vez mais, 
este processo de consulta.

Reforçar a Democracia  
Participativa
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valorizar a atitude e o mérito

Manuel António  
& Jorge Almeida 
– Construções 

SA

A ocorrência de grandes incêndios florestais 
registados no concelho de Silves nas loca-
lidades da Perna Seca/Azilheira (8, 9 e 10 de 

agosto) e em Silves/Almarjão (08 e 09 de setembro) 
implicou, por determinações operacionais emanadas 
pelas estruturas de comando, o empenhamento de 
equipamentos diferenciados de apoio às operações, 
designadamente a mobilização de máquinas de ras-
tos pesadas.
No quadro do reforço de meios disponibilizados por 
privados cujo apoio foi indispensável e de alto valor, 
o Município de Silves destaca publicamente o papel 
da empresa Manuel António & Jorge almeida - Cons-
truções, SA, que a título gracioso e numa postura que 
não é vulgar nos dias de hoje, disponibilizou nestas 
duas ocorrências, uma equipa constituída por 2 ele-
mentos, uma máquina de rastos pesada e um porta-
máquinas.

Empresa Teófilo 
Fontainhas Neto, 

Comércio  
e Indústria, SA

O Município de Silves manifesta profundo re-
gozijo e orgulho pela brilhante distinção ob-
tida pela Empresa Teófilo Fontainhas Neto, 

Comércio e Indústria, SA, como a melhor Pequena 
e Média Empresa (PME) no setor da distribuição ali-
mentar, no quadro da 22.ª edição de seleção das 1000 
melhores PME do país.
A empresa Teófilo Fontainhas Neto, portadora de 
longa e brilhante história desde o longínquo ano de 
1940, com poderoso contributo para o desenvolvi-
mento socioeconómico da região, é um exemplo de 
perseverança, inovação, adaptabilidade aos mercados 
e aos novos paradigmas da economia, fazendo prova 
de que é possível resistir, vencer e progredir em ciclos 
difíceis, com base na organização, gestão e planea-
mento, alicerçada numa visão estratégica e de futuro.
O Município de Silves faz votos para que outras em-
presas do concelho prossigam o mesmo caminho. 
Pela sua parte, a autarquia não deixará de impulsionar 
o desenvolvimento económico do concelho, fazendo 
uso das suas competências.
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O executivo permanente  
da Câmara Municipal  

de Silves  
deseja um Bom Ano Novo  

a todos os munícipes
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