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V.5.1. O DESAFIO DA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 

 

 

Caminhar foi a primeira forma que o Homem teve para se deslocar, no entanto, com a sua capacidade 

criativa foi desenvolvendo novos e mais rápidos meios de transporte e infraestruturas que lhe 

permitiram facilitar a sua mobilidade. O sistema viário e a rede ferroviária são disso exemplo, 

infraestruturas fundamentais para a organização e gestão do território, determinando a mobilidade 

bem como a acessibilidade a um dado lugar (TELES, 2005). 

 

A acessibilidade define-se na possibilidade de acesso de todas as pessoas ao edificado, à via pública, 

aos transportes e às tecnologias de informação e comunicação, etc., com a máxima autonomia 

possível, segurança e usabilidade. Representa um conceito mais amplo e distinto do da mobilidade 

implica, pois, um olhar inclusivo para o território e a integração de todos. 

 

No entanto o “acesso” ao que nos rodeia tem sido, na maior parte dos casos, projetado e pensado para 

indivíduos que possuem determinadas caraterísticas-padrão, i.e., com um perfil (médio) de estatura, 

aptidões físicas, idade, cultura, estado de saúde, entre outras variáveis que mudam de indivíduo para 

indivíduo (vd. fig. V.5.1) e que devem ser equacionadas em vários contextos e áreas de atuação 

diferenciados, nomeadamente: 

 

a) na arquitetura e no urbanismo ao nível da eliminação de barreiras arquitetónicas; 

b) na informática através da introdução de programas, ferramentas ou materiais adaptados1 a 

um maior número de utilizadores; 

c) no turismo ao nível dos equipamentos e atividades ligados ao lazer que possibilitam cobrir 

uma franja cada vez maior da população; 

d) nos serviços com a introdução de elementos físicos mais adaptados (rampas, elevadores, 

balcões rebaixados, etc.), crescente facilidade em consultar informação através de 

                                                
1 Leitores de ecrã para deficientes visuais, teclados virtuais para portadores de deficiência ou dificuldades de coordenação motora, 
sintetizadores de voz para pessoas com problemas de fala, teclados e mouse adaptados para evitar tendinites, etc.  
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mecanismos informativos (máquinas tácteis) que podem ser facilmente manuseados e 

consultados, disponibilização de informação na internet, etc.; 

e) na rede viária com a beneficiação de vias e construção de novos acessos que contribuam 

para reduzir a distância relativa entre lugares, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A acessibilidade está associada ao desenvolvimento sustentado dos territórios, devendo por isso ser 

encarada como um fator para a competitividade e atratividade e incluída no processo de 

planeamento e desenvolvimento.  

 

No caso da acessibilidade em contexto urbano, é importante reconhecer que muitos aglomerados 

levam centenas de anos a serem construídos, pelo que dificilmente se tornam acessíveis de um dia 

para o outro. É importante intervencionar áreas antigas e optar, no presente e no futuro, por boas 

práticas nas áreas de expansão. A solução passa por orientações legislativas e, sobretudo, por uma 

elevada sensibilidade para estas questões. Desenhar o espaço urbano sem barreiras constitui um 

dever ético e social traduzindo o respeito pelos valores fundamentais da solidariedade, liberdade e 

igualdade de oportunidades. 

Figura V.5.1 

Acessibilidades para todos 

 
Fonte: TELES (2012) 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 4 

 

Também não são apenas os deficientes motores que apresentam dificuldades de mobilidade, 

crianças, grávidas, pessoas com carrinhos de bebés ou com sacos de compras, doentes, etc., 

todos os que possam não pertencer à norma dominante (adulto, saudável) ou que numa determinada 

fase da vida possam não estar nas melhores condições físicas/psíquicas por motivo de doença, 

acidente, etc., têm de ser integrados no desenho das cidades. 

 

De facto o número de pessoas com dificuldade de mobilidade tende a aumentar devido à maior 

longevidade1, menor número de vítimas mortais em acidentes viários que se traduz em maiores danos 

físicos, etc. Por outro lado, e embora possa parecer paradoxal, essas pessoas deslocam-se cada vez 

mais.  

 

As lógicas de inclusão atuais incentivam a criação de ambientes o mais abrangente e o menos 

restritivos possível, isto é, que atendam à diversidade das pessoas, às suas necessidades e 

possibilidades físicas e sensoriais. Assim, a partir do reconhecimento das diferenças entre os 

indivíduos equacionam-se soluções integradas (ECA, 2008) que devem seguir os seguintes 

conceitos: respeitador2; seguro3; saudável4; funcional5; compreensível6; e estético7.  

 

Pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida e todos os que constituem a sociedade devem poder 

participar em atividades que incluam o uso de produtos, serviços e informação. 

 

A acessibilidade e mobilidade para todos não assume um papel inovador em Portugal, mas constitui 

uma janela de oportunidade sobretudo aos níveis social e económico. As leis têm vindo a sofrer 

sucessivas alterações, responsabilizando cada vez mais técnicos, políticos e demais agentes da 

sociedade civil na construção de territórios acessíveis. Em 2007, o Governo Português lançou um livro, 

o “Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos”, com o objetivo de ilustrar a legislação das 

Acessibilidades (físicas), DL 163/2006 de 8 de agosto, contribuindo desta forma para a descodificação 

da legislação e sua aplicabilidade. 

                                                
1 Prevê-se que até 2050, 50% da população Europeia tenha mais de 65 anos (EUROSTAT, 2011). 
2 Deve incluir a diversidade de utilizadores de forma a não excluir nem marginalizar ninguém. 
3 Deve estar isento de riscos. 
4 Não deve ser um risco para a saúde ou causar constrangimentos a quem sofre de determinadas doenças. 
5 Deve realizar, sem causar problemas ou dificuldades a função para a qual foi destinada. 
6 As informações devem ser claras, coerentes e visíveis. 
7 O resultado deve ser visualmente agradável facilitando melhor aceitação. 
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O presente capítulo abordará estas temáticas efetuando para isso uma breve análise:  

 

a. à acessibilidade ao e no concelho em termos de infraestruturas viárias, ferroviárias, 

aeroportuárias, marítimas; 

 

b. aos meios de transporte;  

 

c. à acessibilidade local, i.e., nos principais aglomerados urbanos (sedes de freguesia) 

incidindo sobretudo ao nível de arruamentos, tráfego de atravessamento, 

estacionamento, circulação ciclável, circulação pedonal, transporte urbano;  

 

d. a acessibilidade em contexto balnear; 

 

d. a outros “modos” de acesso – “acessibilidade for all”.  

 

Após o diagnóstico propõem-se algumas medidas que visam a resolução das situações identificadas.  

 

 

 

V.5.2. OS ACESSOS – CONTEXTO MUNICIPAL 

 

 

V.5.2.1. VIÁRIOS 

 

O concelho de Silves apresenta, grosso modo, bons acessos viários de ligação ao exterior, sendo 

atravessado pela A2, Autoestrada do Sul, que faz a ligação de Lisboa ao Algarve, e pela A22, via que 

atravessa longitudinalmente a “região”.  

 

A A2 apresenta, no concelho de Silves, dois nós de acesso, um em Messines e outro em Alcantarilha. 

O nó de Alcantarilha conflui com a ER 125, que se carateriza por ser uma das vias estruturantes do 

Algarve. É também um nó de ligação a um dos principais acessos à sede de concelho – a EM 529 –, e 
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ao concelho de Albufeira, através do sítio das Ferreiras/Vale Paraíso – EM 269. O nó de Messines 

localiza-se próximo de importantes eixos, nomeadamente do IC11, bem como da ER 124 que liga essa 

localidade a Silves2.  

 

Esta situação, entre outros aspetos, poderá constituir uma mais-valia em termos de competitividade, 

nomeadamente para a implantação de indústrias e serviços que privilegiem as acessibilidades bem 

como para um maior dinamismo do tecido económico. 

 

A rede viária é relativamente densa e reflete claramente a dualidade norte-sul do concelho, facto 

intrinsecamente relacionado com as especificidades geomorfológicas aliadas a um conjunto 

diversificado de transformações económicas, sociais, culturais, históricas e políticas ocorridas no tempo 

(vd. fig. V.5.2).  

 

Pela observação da fig. V.5.1 verifica-se que é no sul do concelho que: i) a densidade da rede mais 

se acentua; ii) ocorre maior concentração de estradas classificadas (Caminhos Municipais/CM, 

Estradas Nacionais/EN, etc.); iii) e as condições da rede viária (concentração, estado de conservação, 

largura, e maior ou menor recortes/meandrização das vias) conduzem a menores distâncias 

relativas3. 

 

No norte os fatores que maiores condicionamentos introduzem à rede viária serão, possivelmente, a 

rede hidrográfica e a morfologia. Estes fatores aumentam a dificuldade de comunicação entre as 

localidades, funcionando como elementos repulsivos para a população, sobretudo para a mais jovem. 

 

Entre as vias não classificadas e as classificadas – dos Caminhos Municipais às AE – a rede 

estrutura-se num total de 2 697kms, sendo mais representativas as vias não classificadas, como se 

pode ver no quadro V.5.1. 

 

De um modo geral, o estado de conservação das vias no concelho é bom ou regular, de acordo com 

o Cap. V.4., exceção feita a algumas vias, nomeadamente à EN 264 (estrada desclassificada) que 

efetua a ligação São Bartolomeu de Messines – Algoz, que se encontra bastante degradada. As 

                                                
1 Atravessa latitudinalmente o concelho.  
2 A ligação continua ainda até ao Porto de Lagos. 
3 Distância-tempo. 
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ligações entre as restantes sedes de freguesias são, de um modo geral, boas sendo asseguradas 

através de estradas nacionais, excetuando a de S. Marcos da Serra – S. Bartolomeu de Messines – 

Tunes, efetuada pelo IC1.  

 

Facto importante a destacar é a melhoria, nos últimos anos, dos acessos viários no concelho, 

nomeadamente: 

 

a) as novas acessibilidades à cidade de Silves com a abertura dos acessos diretos à A22, com 

a execução do novo acesso S (EN124-1);  

b) a beneficiação da ligação Silves-Messines (ER 124)1;  

c) a redução das distâncias com os eixos perpendiculares (Nacionais), IC1 e A2, e os eixos 

longitudinais (Regionais), A22 e ER1252, e consequente reforço geoestratégico em relação 

aos territórios municipais vizinhos, nomeadamente Albufeira, Lagoa e Portimão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O eixo Messines–Silves, importante nas deslocações internas (locais e concelhias), apesar de ter sido 

alvo de beneficiação recente, apresenta ainda algumas debilidades atendendo ao recorte (perfil 

                                                
1 Para a ER124 a EP não tem prevista nenhuma intervenção. 
2 A intervenção na ER125 está prevista no âmbito da subconcessão do Algarve Litoral. 

Quadro V.5.1 

Rede Viária, kms de estrada segundo tipologia  

Tipologia Kms de estrada % 

Arruamento 166 6,2 

Autoestrada 40 1,5 

Caminho Municipal 221 8,2 

Estrada Municipal 125 4,6 

Estrada Nacional 9 0,3 

Estrada Nacional (desclassificada) 21 0,8 

Estrada Regional 48 1,8 

Itinerário Complementar 41 1,5 

Outros 2 026 75,1 

TOTAL 2 697 100 

Fonte: Rede viária (CMS, 2012) 
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meandrizado) e insuficiente largura da via ao longo de praticamente todo o eixo, fatores que contribuem 

para aumentar a distância relativa entre estas duas localidades. Neste sentido os fluxos provenientes 

do resto do país (Alentejo, Lisboa, entre outros) poderão ser dificultados (CMS, 2007). O troço S. B. 

Messines - Silves da ER 124 ao aproximar-se significativamente das principais vias de acesso ao Sul 

do País (IC1 e A2) e ao barlavento algarvio apresenta vantagens significativas em termos de distância-

tempo em relação às principais ligações longitudinais do Algarve (A22 e ER125). 

 

Em termos gerais, poder-se-á dizer que o concelho está relativamente bem servido ao nível dos 

acessos viários, sendo apenas de realçar a necessidade de alargamento pontual de alguns acessos e 

a necessidade de intervenção de outros, nomeadamente no que se refere à: 

 

 

1. beneficiação da ER124 (troço Silves - S. B. Messines) com duas possibilidades:  

i) alterações nos perfis longitudinais correspondentes a troços com declive mais 

acentuado, designadamente com o alargamento para 3 faixas;  

ii) conceção de um novo perfil longitudinal, i.e., com alteração substancial do 

traçado atual da via, modificando o perfil longitudinal – muito meandrizado, sinuoso e 

estrangulado em diversos segmentos, designadamente nas duas pontes sobre o Arade – e 

transversal (largura, bermas, escapatórias); 

 

2. beneficiação da ligação EN 264 (estrada desclassificada), troço entre Messines-Algoz. 

 

 

V.5.2.2. FERROVIÁRIOS 

 

No concelho, a rede ferroviária é marcada por dois traçados, um de escala nacional (Linha do Sul) 

que efetua as ligações do Algarve ao resto do país, e outro de escala regional (Linha do Algarve) que 

atravessa longitudinalmente a região (vd. fig. V.5.2). Confluem em Tunes e daí o tráfego é distribuído 

para o barlavento e para o sotavento Algarvio. A linha do Algarve efetua, no concelho de Silves, 

paragens nas estações e apeadeiros de Silves, Poço-Barreto, Alcantarilha, Algoz e Tunes (vd. fig. 

V.5.2) ocorrendo cerca de 18 viagens diárias (ida e volta) de ligação entre elas.  
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A linha do Sul regista duas paragens no concelho, Tunes e Messines verificando-se em média, 5 

ligações diárias nos dois sentidos asseguradas pelos serviços intercidades e alfa-pendular. 

 

 

V.5.2.3. ÁEREOS 

 

O concelho de Silves localiza-se ainda relativamente próximo do Aeroporto Internacional de Faro e 

do Aeródromo de Portimão, distando cerca de 65 km e 22 km da sede de concelho, respetivamente. A 

proximidade a estes importantes equipamentos poderia ser potenciada do ponto de vista económico.  

 

 

V.5.2.4. MARÍTIMOS 

 

O concelho de Silves encontra-se próximo do Porto de Portimão (18 Km). O número de cruzeiros tem 

vindo a aumentar muito significativamente nos últimos anos, já que tem ocorrido uma maior procura por 

parte das operadoras turísticas, de rotas, de destinos, de passageiros e das receitas. Esta proximidade 

a Silves pode canalizar um maior fluxo de turistas ao concelho que deve ser potenciada. 

 

 

 

V.5.3. MOVIMENTOS PENDULARES 

 

 

É possível verificar que a população residente no concelho de Silves, que trabalha ou estuda noutro 

concelho, desloca-se sobretudo para Albufeira, Lagoa e Portimão (vd. quadro V.5.2), a proximidade e o 

(maior) dinamismo que estes possuem são fatores determinantes (vd. Cap. II.1.). Faro, apesar de não 

ser um concelho limítrofe nem de registar percentagens tão elevadas, revela ser também um dos 

destinos de eleição dos residentes do concelho de Silves dada a dinâmica associada à condição de 

sede de distrito e por consequência à maior diversidade e quantidade de postos de trabalho e de 

estudo (e.g., Universidade de Faro). 
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Os residentes das freguesias localizadas a nascente, como é o caso de Pêra, Algoz, Tunes e 

Messines, deslocam-se essencialmente para Albufeira dada a proximidade geográfica (46,1%, 65,8%, 

81,3% e 53,8%, respetivamente) (vd. quadro V.5.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunes assume nitidamente um caráter de dormitório desse concelho – a oferta de habitação a preços 

muito competitivos contribuiu, nos últimos anos, para o crescimento desta freguesia, funcionando 

atualmente como um território satélite daquele concelho. No caso de Silves e Armação de Pêra, o 

concelho contíguo, Lagoa, é o mais procurado (vd. quadro V.5.3). 

 

No sentido contrário é possível verificar que os concelhos de destino são também os principais 

concelhos de origem (vd. gráfico V.5.1). Assim sendo Silves é procurado para trabalhar ou estudar por 

Quadro V.5.2 

Movimentos pendulares, segundo o concelho de destino 
(Totais do concelho) 

Concelho n.º % 

Albufeira 2497 40,4 

Lagoa 1096 17,7 

Portimão 606 9,8 

Faro 555 9,0 

Outros 5648 23,1 

Total 6182 100 
 

Fonte: INE (2001, Apuramento Específico) 

Quadro V.5.3 

Deslocações de trabalho e estudo, segundo o concelho de destino  
(4 Principais Destinos) 

Freguesias ALBUFEIRA LAGOA PORTIMAO FARO LOULE ALMODOVAR OUTROS 

Alcantarilha 37,4 32,2 9,5 8,1   12,9 

Algoz 65,8 4,6 5,2 5,9   18,5 

A. Pêra 25,0 26,6 11,6 7,8   29,0 

Pêra 46,1 22,7 6,2 9,6   15,5 

S. B. Messines 53,8  6,7 9,7 6,4  23,3 

S. M. Serra 34,8  11,0 12,8  4,9 36,6 

Silves 11,8 33,2 16,6 10,9   27,6 

Tunes 81,3  2,2 5,7 4,1  6,7 
      

  Fonte INE (2001, Apuramento Específico) 
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residentes oriundos de Lagoa, Albufeira e Portimão (vd. quadro V.5.4 e gráfico V.5.1), a proximidade 

geográfica assume uma vez mais um papel determinante. Contudo é possível verificar que a 

dependência de Silves em relação a estes concelhos é muito superior do que o contrário dado os 

números absolutos de pessoas envolvidas nos movimentos pendulares, é substancialmente superior a 

quantidade de saídas em relação às entradas (vd. quadros V.5.2 e V.5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro V.5.4 

Movimentos pendulares, segundo o concelho de origem 
(Totais do concelho) 

 

Concelho n.º % 

Lagoa 499 32,9 

Albufeira 380 25,1 

Portimão 284 18,7 

Loulé 131 8,6 

Outros  222 14,6 

Total  1516 100 
      

Fonte: INE (2001, Apuramento Específico) 

Gráfico V.5.1 

Deslocações de trabalho e estudo, segundo o concelho de origem  
(4 Principais Destinos) 

 
Fonte: INE (2001, Apuramento Específico) 
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V.5.4. MOBILIDADE DA POPULAÇÃO NO CONCELHO – MEIOS DE 

TRANSPORTE 

 

 

No concelho de Silves é possível verificar que o automóvel ligeiro (47,8 % e 6,5%, como condutor ou 

passageiro, respetivamente) é o meio de transporte privilegiado por parte da população empregada 

em detrimento do uso de transportes coletivos que apresentam uma expressão residual no concelho, 

como é possível perceber pelo quadro V.5.5. Um dado curioso refere-se ao facto de cerca de um 

quarto dos indivíduos (26,5%) se deslocar a pé para o local de trabalho, aspeto positivo não só para a 

saúde de quem o faz como também para o ambiente. Este fator assume um peso importante para 

apoiar a viabilidade de execução de possíveis vias pedonais e cicláveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fraca utilização dos transportes coletivos poderá ficar a dever-se:  

a) aos reduzidos horários disponíveis; 

b) ao envelhecimento da frota que torna as viagens menos confortáveis e seguras; 

c) às poucas ligações diretas e vários pontos de paragens que aumentam a duração do 

percurso;  

 

Quadro V.5.5 
Meio de Deslocação da População Empregada 

Meio de Transporte % 

Transporte coletivo da empresa ou da 
escola 

7,0 

Automóvel Ligeiro - Como Condutor 47,8 

Automóvel Ligeiro - Como Passageiro 6,5 

Autocarro 4,7 

Motociclo ou Bicicleta 5,6 

Comboio 0,8 

Nenhum . Vai a pé 26,5 

Outro Meio 1,0 
 

Fonte: INE (2001, Apuramento Específico) 
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No caso do transporte ferroviário é importante acrescentar outro possível fator dissuasor da sua 

utilização, nomeadamente a distância de algumas estações ao aglomerado populacional principal 

que lhe dá nome (Estação de Silves, Estação de Alcantarilha-Armação de Pêra)1 que distam alguns 

quilómetros das localidades de Silves e Alcantarilha e Armação, respetivamente) pelo que a sua função 

não é otimizada exigindo um meio de transporte complementar de deslocação (carro, autocarro, 

etc.). Nas restantes situações (Tunes, Algoz, S. B. Messines, Poço Barreto) as estações/apeadeiros 

encontram-se no seio dos aglomerados o que poderá potenciar a sua utilização.  

 

O transporte rodoviário é condicionado pela dispersão do povoamento. Muitos aglomerados, 

devido ao reduzido quantitativo populacional que possuem, não oferecem limiares mínimos que 

justifiquem a cobertura de transportes nesses locais.  

 

As ligações rodoviárias que as carreiras interurbanas estabelecem entre os principais aglomerados (vd. 

quadro V.5.6) dentro e fora do concelho mostram que2:  

 

a) Silves estabelece maior número de ligações com as localidades de S. Bartolomeu de Messines 

e Portimão3 (22,5%), seguidas de Albufeira4 e Armação de Pêra5 (17,5%), Estação de Silves 

(15%) e Odelouca (2%)6. 

 

b) S. Marcos da Serra é a única freguesia que não se encontra diretamente ligada à cidade de 

Silves havendo necessidade de transbordo em S. Bartolomeu de Messines. Esta situação 

poderá contribuir para o estrangulamento desta freguesia favorecendo, no entanto, o papel de 

S. Bartolomeu de Messines que resulta, eventualmente, no principal centro de resposta e de 

atração para a população residente em S. Marcos da Serra.  

 

c) No total somente três (3) sedes de concelho apresentam ligação direta a Silves: Portimão, 

Albufeira e Lagoa (via Portimão), revelador de um poder de atratividade algo limitado.  

                                                
1 Nos locais de implantação destas estações constituíram-se, ao longo dos anos, aglomerados habitacionais que beneficiaram das 
acessibilidades criadas que cresceram em torno destas estações (Silves-Gare e Estação de Alcantarilha).  
2 Os dados referem-se somente às ligações de e para a cidade de Silves devido à dificuldade de obtenção de mais informação e horários 
para os restantes pontos de paragem. 
3 O trajeto deste autocarro inclui, entre outras localidades, paragem em Lagoa. 
4 O trajeto desta carreira inclui paragem em Tunes e Algoz.  
5 O percurso deste autocarro inclui paragem em Pêra e Alcantarilha. 
6 Estes valores foram calculados através do número de carreiras que se efetuam de segunda a sexta-feira durante o período escolar.  
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Silves não se encontra, assim, diretamente ligada a Faro, Loulé e Lagos, importantes centros urbanos 

a nível regional/nacional sendo igualmente necessário efetuar ligação através de outras localidades 

como Albufeira ou Portimão, ligações que exigem muitas das vezes compassos de espera que poderão 

dissuadir alguns passageiros.  

 

A utilização excessiva do automóvel além de pouco otimizada (só 6,5% é que se desloca enquanto 

passageiro) provoca consequências para a saúde e segurança públicas já que potencia o aumento de 

tráfego, ruído e poluição. 

 

 

As fragilidades detetadas podem ser minoradas apostando na: 

 

1. oferta de serviços de transporte “por medida” para fazer face a necessidades específicas, 

i.e., ajustar dimensão e tipo de transporte bem como horários e percursos; 

 

2. restruturação da rede e dos pontos de paragens (de transporte viário);  

 

3. utilização do transporte individual nos centros dos principais aglomerados, através da 

adoção de medidas restritivas à circulação automóvel nestas áreas (alteração de sentidos de 

circulação; limitação de velocidade; etc.) e também pela adoção de política e gestão 

adequada do sistema de estacionamento; 

Quadro V.5.6 

Carreiras interurbanas (com passagem em Silves) 
 

Percurso 
Ligações 

estabelecidas (%) 
N.º de passageiros 

(%) 
Via S. B. de Messines  22,5 25 

Via Portimão  22,5 24 

Via Albufeira 17,5 24 

Via Armação de Pêra 17,5 21 

Via Estação de Silves 15 5 

Via Odelouca 2 1 

 

Fonte: EVA (2003) 
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4. introdução de um serviço de transporte interno motorizado (e.g., mini bus Ecológico na 

cidade de Silves com ligação a aglomerados limítrofes mais próximos como a Estação de 

Silves e Cerro de São Miguel1); 

 

5. dignificação e qualificação das paragens de autocarro, apeadeiros e estações de comboio; 

 

6. intermodalidade entre diferentes tipos de transportes (que seja funcional sem tempos de 

espera); 

 

7. imagem (design) apelativa dos transportes por forma a torná-los mais atrativos; 

 

8. introdução do uso de Transportes Sustentáveis. 

 

 

 

 

V.5.5. OS ACESSOS - CONTEXTO URBANO 

 

 

V.5.5.1. REDE VIÁRIA 

 

A circulação interna corresponde ao tráfego gerado localmente, associado às necessidades dos 

residentes e aos fluxos da população não residente, com fins essencialmente administrativos, 

comerciais, etc. A fluidez de circulação e a acessibilidade interna depende de vários fatores, 

nomeadamente: 

 

a. das caraterísticas dos arruamentos; 

b. da quantidade de tráfego de atravessamento; 

c. do estacionamento disponível; 

d. das condições/existência de redes pedonais e cicláveis; 

                                                
1 Este transporte deverá considerar horários de comboios, de serviços e escolas em Silves. 
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e. da disponibilidade de transportes, etc.  

 

Nos principais aglomerados urbanos (sedes de freguesia) alguns arruamentos, nomeadamente nos 

setores mais antigos, não se compatibilizam com as atuais exigências de circulação e mobilidade 

(fluidez e segurança) devido, de forma conjunta ou individual: 

 

1. ao traçado (sinuoso), perfil (ângulos de curvatura pouco funcionais, reduzida largura), tipo de 

pavimento e estado de conservação das vias;  

2. a sentidos de trânsito pouco adequados (substituir dois sentidos por um único); 

3. às poucas alternativas ou possibilidades de estacionamento;  

4. à introdução de novas tipologias de transportes e volume de veículos em circulação;  

5. à alteração da vocação funcional (de habitacional para também incluir novas atividades, 

como o comércio e serviços). 

 

Estes, entre outros fatores têm gerado congestionamentos e dificuldade de coabitação entre peões, 

bicicletas, motociclos, veículos ligeiros, pesados, etc.  

 

 

Apesar do traçado sinuoso, a maior parte dos arruamentos dos centros mais antigos encontram-se 

abertos à circulação automóvel, sendo raro os casos de circulação exclusivamente pedonal, 

apresentando mesmo, na maioria, trânsito em ambos os sentidos o que gera, muitas vezes, dificuldade 

de circulação e fluidez. 

 

As vias de génese atual pautam-se, na maioria dos casos, pela existência de um tipo de pavimento 

(asfaltado, vulgarmente designado de betuminoso) e estado de conservação adequados à função 

viária (65% do total dos arruamentos das sedes de freguesia apresenta um bom estado de 

conservação), facilitando a circulação nestas áreas (vd. fig. V.5.3 e quadro V.5.7).  
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É necessário não descurar algumas ações passiveis de execução, nomeadamente:  

 

1. a redefinição de alguns sentidos de trânsito ou permissão de dois sentidos de modo 

alternado (recurso a semáforos); 

 

2. a implantação de mecanismos de redução de velocidade (vd. fig. V.5.4) em artérias 

urbanas de maior suscetibilidade ao ruído, segurança, etc., por meio de:  

i. sinalética (horizontal, vertical ou luminosa); 

ii. criação de “zonas 30” em alguns setores dos principais aglomerados; 1 

iii. bandas/lombas; 

iv. piso dissuasor da velocidade; 

v. alteração do perfil transversal das vias; 

vi. maior educação/sensibilização junto dos condutores. 

 

3. privilegiar modos suaves de deslocação (peões e bicicletas)2; 

4. a substituição de pavimentos que promovam a melhoria da mobilidade (desnível, atrito); 

 

                                                
1 Solução adequada para espaços semi-pedonais, onde convivem indistintamente peões e automóveis, ainda que a prioridade deva 
pertencer aos primeiros. 
2 Não há razões para o desenho urbano privilegiar o automóvel obrigando o peão a descer do passeio cada vez que necessita de 
atravessar a rua, tornando-o a subir depois. Em muitos casos dever-se-ia adotar o inverso, ou seja, obrigar o automóvel a subir à altura 
do passeio cada vez que intercepta um percurso pedonal para o obrigar a reduzir a velocidade.  

Quadro V.5.7 

Estado de Conservação do Pavimento 
(Principais Aglomerados) 

 

FREGUESIAS 
ALC ALG ARM PER SLV SBM SMS TNS CON 

% % % % % % % % % 

Bom 56,5 57,8 88,7 77,0 42,1 81,8 83,3 46,4 65,0 

Degradado 2,5 13,5 3,0 6,9 9,1 9,9 0,0 6,1 6,9 

Desconhecido 9,5 13,0 7,4 12,3 3,0 5,1 7,4 8,8 7,5 

Muito Degradado 3,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,4 8,3 0,0 1,0 

Razoável 28,0 15,6 0,9 2,9 45,8 2,9 0,9 38,7 19,7 
 

Fonte: CMS, 2012 (em atualização) 
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5. promover a segregação do tráfego no interior da malha urbana dos principais núcleos 

habitacionais, do seguinte modo: 

i. por tipo de veículo e suas funções (pesados, comerciais, etc.); 

ii. por vias, em função das suas caraterísticas, hierarquia ou funcionalidade; 

iii. por incentivo à mobilidade suave criando para o efeito as condições adequadas; 

iv. por criação e educação para o estacionamento nos parques estratégicos na 

entrada dos principais aglomerados; 

v. por revisão dos pontos de recolha de RSU e locais de cargas e descargas para 

pesados. 

 

6. introduzir rotundas, que permitem escoar o tráfego de modo mais funcional e seguro, em 

áreas estratégicas que neste momento se encontram sujeitas a estrangulamentos e/ou que 

constituem sítios com alguma perigosidade pelo número de acidentes registados, 

nomeadamente:  

i. em Silves: 

a) na rotunda da Cruz de Portugal. Será necessário ponderar a reestruturação da 

rotunda, adaptando-a às necessidades do tráfego atual. A opção pelo seu 

alargamento, de forma a englobar todas as intersecções, seria uma opção válida 

(vd. fig. V.5.5). Como alternativa, a esta eventual rotunda de formato inorgânico, 

poder-se-ia optar por uma praça que produziria o mesmo efeito; 

b) nos extremos da ponte que faz a travessia do Arade1. 

 

ii. no Baleizão:  

a) nos extremos da ligação entre a EM 269 à ER 125 junto da zona empresarial e 

industrial de Alcantarilha. 

 

Para além das rotundas mencionadas todas as vias propostas/variantes deverão fazer 

a interseção com a rede existente por meio de rotundas.  

 

 

                                                
1 De acordo com a EP, “apenas está prevista a construção de uma rotunda no extremo sul da ponte” (oficio 11715, de 5-2-13). 
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Figura V.5.4 

Exemplo de boas práticas para redução de velocidade 

 
Zona 30 

 

      
Introdução de elementos físicos horizontais e verticais 

Fonte: TELES (2012) 

Figura V.5.5 

Eventual opção para a rotunda da Cruz de Portugal 

      
Font: Plano de Urbanização da Cidade de Silves (elaboração suspensa) (CMS/DPTIG, 2007) 
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V.5.5.2. REDES CICLÁVEIS E PEDONAIS 

 

Os fluxos pedonais apresentam maior expressão nos principais aglomerados urbanos nos arruamentos 

mais centrais onde se verifica maior número de atividades comerciais e terciárias (públicas e privadas).  

 

Vários fatores existentes atualmente podem dificultar a mobilidade pedonal (vd. figs. V.5.6 e V5.7), 

nomeadamente:  

o a inclinação das vias; 

o o tipo1 e o estado de conservação do pavimento; 

o a ausência de rebaixamentos junto das passadeiras;  

o a inexistência de textura diferenciada junto às guias de acesso às passadeiras por forma a 

facilitar a mobilidade dos cegos;  

o a ausência de passeios ou a sua reduzida dimensão; 

o a ocupação anárquica do estacionamento em corredores pedonais; 

o a presença de degraus;  

o o mobiliário urbano, etc..  

 

Muitos dos estrangulamentos associados à mobilidade no espaço público estão relacionados com a 

presença de obstáculos (mobiliário urbano e sinalética) que dificultam os sistemas de continuidade 

pedonal (vd. fig. V.5.6 e fig. V.5.7), nomeadamente em passeios mais estreitos, devido à má colocação 

de semáforos, candeeiros de iluminação pública, mupis, quiosques, papeleiras, armários de 

eletricidade, sinais de trânsito, esplanadas, árvores, contentores de lixo, floreiras, etc..  

 

Para além destes fatores existem outros elementos que não facilitam a mobilidade nomeadamente a 

ausência de avisos sonoros na grande maioria dos semáforos do concelho. 

 

No que diz respeito à utilização de velocípedes sem motor é possível verificar que esta não se encontra 

devidamente potenciada no concelho atendendo à quase inexistência de ciclovias e das poucas 

condições/adaptação da rede viária, nomeadamente ao nível da segurança que condicionam a difusão 

da bicicleta como meio de transporte.  

                                                
1 O tipo de pavimento (calçada ou paralelo em calcário) condiciona significativamente a mobilidade pedonal sobretudo quando ocorrem 
períodos de precipitação que tornam o piso instável. Estes geram também escoamento superficial urbano que nalguns locais condicionam 
a circulação pedonal. 
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Figura V.5.6 

Exemplos de Barreiras urbanísticas I 
(Situação existente, concelho de Silves) 

  
Candeeiros de iluminação 

 

  
Sinais de trânsito 

 

   
Obstáculos comerciais 

 

    
Passeios diminutos, irregulares, ou inexistentes 

 

Fonte: CMS/DPTIG (2012) 
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Não existem vias concebidas de raiz para a circulação de bicicletas no concelho, à exceção da cidade 

de Silves que apresenta uma rede de ciclovias no setor SW da cidade junto às Piscinas Municipais, da 

EcoVia do Litoral1 e da Algarviana2, vias que atravessam longitudinalmente o concelho. Nos 

restantes locais os ciclistas vêem-se forçados a coabitar com o trânsito automóvel e com as vias 

pedonais. 

                                                
1 Infraestrutura vocacionada para a utilização preferencial de bicicleta que percorre todo o litoral do Algarve numa extensão de 214Km, 
desde o Cabo de S. Vicente (Vila do Bispo) – km zero – até Vila Real de S. António, atravessando 12 concelhos.  
2 Ligação pedestre entre Alcoutim e o Cabo de S. Vicente, com uma extensão de 240 Km, na sua maioria instalados na Serra Algarvia. 
Apesar do pedestrianismo associado a esta Via, é possível que seja também utilizada por bicicletas.  

Figura V.5.7 

Exemplos de Barreiras urbanísticas II 
(Situação existente, concelho de Silves) 

    
Degrau                                                                  Armário  

    

  
 Caldeira de árvore                                                 Contentores de lixo 

 

   
Mupi                                                            Papeleira 

Fonte: CMS/DPTIG (2012) 
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As vias mencionadas possuem um notório caráter de recreio e lazer, sendo, contudo, importante 

conceber vias que possam apresentar também uma maior componente de circulação urbana e cuja 

utilização constitua uma alternativa ao veículo motorizado.  

 

Têm-se verificado alguns esforços para o aumento da área de circulação dos peões, nomeadamente, 

na baixa de Silves (na área central-comercial), no Largo Al’ Muthamid e na frente-mar de Armação de 

Pêra, onde atualmente não é permitido a circulação de veículos a motor (vd. fig. V.5.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por forma a colmatar as carências, dever-se-á atuar em várias frentes (vd. fig V.5.9), nomeadamente:  

 

1. repensar os locais de colocação do mobiliário urbano e de sinalética de modo a não 

perturbar a circulação e a continuidade urbana; 

 

2. redimensionar os passeios que apresentam largura insuficiente e que são inexistentes e 

estudar todas as soluções possíveis tendo em conta o tipo de tráfego e a importância dessas 

artérias na hierarquia da rede viária; 

3. introduzir melhorias nos pavimentos; 

4. melhorar a fiscalização e o desenho urbano para redução de estacionamento abusivo; 

5. promover a pedonalização parcial ou total de alguns dos arruamentos (com especial enfoque 

para as áreas administrativas e comerciais onde se subentende maior circulação); 

6.  criar redes cicláveis, iluminadas e desimpedidas de barreiras arquitetónicas, nas principais 

Figura V.5.8 

Áreas pedonais no concelho 
(alguns exemplos) 

  
                        Frente mar de Armação de Pêra                                            Largo Al’ Muthamid 

Fonte: CMS/DPTIG (2012) 
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sedes de freguesia1 considerando aspetos como espaço disponível, orografia local, interesse 

do percurso, facilidade de implantação, pontos de conflito, etc.; 

7. criar redes cicláveis entre sedes de freguesia mais próximas (Tunes-Algoz; Armação-

Pêra-Alcantarilha); 

8. implementar parqueamentos para bicicletas junto de escolas, serviços públicos, espaços 

comerciais, equipamentos desportivos, estacionamentos, etc. para que possa servir de 

complemento a outros modos de transporte - intermodalidade; 

9. criar serviços/pontos de aluguer de bicicletas (e.g., nos pontos turísticos); 

10. dar continuidade às intervenções efetuadas a nível regional através de ligações às vias 

Algarviana e EcoVia do Litoral. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Atendendo que grande parte da área destes aglomerados se desenvolve em condições morfológicas favoráveis, i.e., em terreno plano 
ou pouco declivoso e face à crescente sensibilização da sociedade para os benefícios da utilização de meios sustentáveis de deslocação 
(mais valias económicas, bem-estar físico e psíquico, redução do tráfego automóvel, de gases poluentes, dos níveis sonoros, etc.) poder-
se-ia mais facilmente atuar na promoção do uso da bicicleta e criação de condições necessárias ao seu desenvolvimento. 

Figura V.5.9 

Exemplo de boas práticas no espaço urbano  
(sem barreiras arquitetónicas) 

 
                                                     Caldeira de árvore                                    Papeleira encostada ao edifício 

                                       com gradeamento ao nível do piso                   

 
Escadas e rampa como alternativa 

Fonte: APPLA (2007) 
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V.5.5.3. O TRÁFEGO DE ATRAVESSAMENTO 

 

O tráfego de atravessamento apresenta, por falta de alternativas, um peso significativo no interior de 

alguns aglomerados, nomeadamente no de Silves, Algoz, Pêra e Alcantarilha, o que causa inevitáveis 

inconvenientes em termos ambientais, de segurança e conforto. O volume deste tráfego, frequência 

de passagem e velocidade, entre outros fatores podem gerar, assim, impactes negativos ao nível da:  

 

1. sobrecarga das vias urbanas; 

2. coabitação perigosa entre automóveis ligeiros, pesados, velocípedes sem motor e peões; 

3. degradação da imagem urbana pela poluição gasosa1 e sonora (vd. Cap. V.8.); 

4. deteorização das vias. 

 

O elevado número de veículos pesados que atravessam alguns aglomerados potenciam os aspectos 

referidos.  

 

A definição e construção de variantes/circulares nos aglomerados de Algoz2, Pêra3, Silves4 e 

Alcantarilha5 contribuirá para atenuar os fatores indicados e desviar o tráfego de atravessamento 

permitindo:  

 

1. reduzir o volume de veículos no interior dos aglomerados (aumento da fluidez interna);  

2. diminuir os pontos de contacto entre veículos e peões (aumento da segurança); 

3. readaptar a circulação urbana ao crescimento urbanístico e funcional de cada aglomerado;   

4. promover a qualidade do ambiente urbano, reduzindo o ruído e a poluição; 

5. favorecer a implementação de projetos que promovam a circulação pedonal e ciclável, já que 

se reduz o número de veículos no interior dos núcleos urbanos, libertando espaço para projetos de 

desenvolvimento, reduzindo riscos e aumentando o conforto urbano. 

 

                                                
1 Por carência de dados e de equipamento específicos para este tipo de análises não é possível apurar com objetividade esta questão, 
aferindo-se esta situação pela observação direta e números de veículos contabilizados, e notando a situação de “abrigo” eólico da 
principal via em relação aos ventos dominantes (Oeste e Nordeste) que não podem exercer com eficácia a dispersão dos poluentes.  
2 A Circular a W do aglomerado que faria a ligação entre a EN 264 (estrada desclassificada) e o CM 52. 
3 A localizar-se no sentido N-S a Este do aglomerado para desviar do interior do núcleo o trafego que se desloca para o litoral (praias). 
4 A localizar-se a N da cidade de Silves propriamente dita, ou seja entre a Vertente Norte do Castelo e a Sul do eixo Monte Branco-Sítio 
do Pinheiro.  
5 Uma a W do aglomerado, com ligação à ER 125-1, próximo da rotunda de Alcantarilha, até à entrada de Pêra; e outra a N que efetue a 
ligação entre a EM 269 à ER 125 junto da zona industrial de Alcantarilha. 
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V.5.5.4. OS ESTACIONAMENTOS 

 

Uma das principais fragilidades associadas à mobilidade e acessibilidade nos núcleos urbanos mais 

populosos diz respeito ao reduzido número de estacionamentos formais disponíveis, o que leva à sua 

proliferação em arruamentos que, de um modo geral, não se encontram capacitados e/ou 

vocacionados para o efeito, geralmente associados à localização de determinados serviços e 

equipamentos. Como resultado, o estacionamento ocorre, muitas das vezes, de forma desordenada 

(caótica), em cima de passeios, causando entraves à circulação viária (designadamente na gestão de 

situações de emergência), mas também à circulação pedonal (vd. fig.. V.5.10).  

 

A presença de pequenas unidades industriais no seio de alguns aglomerados (padarias, carpintarias, 

serralharias, oficinas de reparação, etc.) também pode contribuir, nalguns casos, para acentuar esta 

problemática.  

 

De modo a contornar esta situação é necessário: 

1. criar mais bolsas de estacionamento a localizar:  

a. perifericamente e.g., junto às principais entradas dos núcleos na interface entre a malha urbana 

consolidada e a área envolvente;  

b. em locais centrais, equacionando o seu taxamento (e.g., por meio de parquímetros, parques 

pagos, etc.);  

Figura V.5.10 

Estacionamento Abusivo 
(Cidade de Silves) 

  
 
Fonte: APPLA (2007), CMS/DPTIG (2012) 
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c. em espaços intermodais, permitindo que os utilizadores possam utilizar outro meio de transporte; 

2. assegurar espaços para veículos que efetuem cargas e descargas de produtos e mercadorias 

para minimizar eventuais constrangimentos à circulação. Esta necessidade é particularmente 

evidente nas áreas centrais, onde ocorre maior número e diversidade de funções associadas ao 

comércio, restauração e serviços; 

3. criar espaços reservados a deficientes nos parques de estacionamento públicos (com adequado 

dimensionamento e sinalização); 

4. aumentar o rácio definido pela Portaria do estacionamento privado e optar, sempre que 

possível, pela introdução de garagens no interior do lote; 

5. criar localizações alternativas para espaços industriais, em locais excêntricos aos principais 

núcleos, com repercussões positivas ao nível da circulação e estacionamento bem como para o 

ambiente e saúde pública (menor ruído, menor risco de incêndio, etc.). 

 

Em termos gerais os principais fatores que condicionam a mobilidade da população no contexto 

concelhio são: 

1. a deficiente cobertura espacial e temporal do sistema de transportes coletivo com utilização 

crescente do transporte particular utilizado cada vez mais para a satisfação das necessidades de 

deslocação da população. Esta situação pode, em parte, ficar a dever-se a alguma ocupação dispersa 

do território, dificultando a delimitação de percursos e o alcance de limiares mínimos de passageiros, 

no caso dos transportes coletivos;  

2. a deficiente articulação e complementaridade entre os vários modos de transporte, resultante 

do predomínio atribuído ao automóvel, e pelo desconhecimento da vocação e potencialidades dos 

vários modos, inclusive dos modos suaves; 

3. o envelhecimento da população devido à consequente diminuição da condição física; 

4. a reduzida atenção prestada aos modos suaves de deslocação que se tem traduzido na 

progressiva degradação dos espaços urbanos antes atribuídos à circulação pedonal e a sua ocupação, 

cada vez mais dominante, pelo automóvel (ainda que ocorram, pontualmente, alguns exemplos que 

contrariam esta situação); 

5. a pressão do tráfego de atravessamento nas áreas históricas ou mais consolidadas dos principais 

centros urbanos, sobretudo devido à insuficiência de infraestrutura viária de contorno e à reduzida 

largura das vias nestes setores;  

6. a insuficiente oferta de bolsas de estacionamento nos principais núcleos urbanos.  
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V.5.6. OS ACESSOS – CONTEXTO BALNEAR 

 

 

No concelho de Silves é importante salientar a presença de uma Praia Acessível, a de Armação de 

Pêra, classificação que se mantem desde 2005. Algumas condições determinaram esta classificação, 

nomeadamente a existência de: a) acesso pedonal fácil; b) estacionamento ordenado com lugares para 

as viaturas ao serviço das pessoas com deficiência; c) acesso à zona de banhos de nível, por rampa; 

d) passadeiras no areal; e) sanitários acessíveis, f) posto de socorro acessível; g) existência de 

nadadores salvadores.  

 

Uma vez que o concelho possui vastas áreas de albufeiras é importante criar praias fluviais acessíveis, 

contribuindo para diversificação da oferta e introdução de mais um elemento de atração no interior. 

 

 

V.5.7. ACESSIBILIDADE PARA TODOS 

 

 

Para além das questões associadas à mobilidade e acessibilidade (físicas), é importante atuar em 

diversas frentes (barreiras arquitetónicas, serviços, turismo e informação acessíveis, etc.) de forma 

integrada, para que o território seja acessível do ponto de vista físico (arquitetónico, infraestrutural, 

etc.), mas também do prisma da informação, sinalização1 e georeferenciação dos serviços, património 

e/ou outros locais de interesse. A acessibilidade é para todos, daí a conhecida designação de 

acessibilidade e design for all, já que as repercussões tendem a ser positivas não só para quem 

delas necessita diretamente, mas para a população em geral. De forma resumida e repetindo algumas 

medidas anteriormente mencionadas, apresentam-se um conjunto de exemplos que, do ponto de vista 

estratégico, poderiam ser consideradas e implementadas. 

 

                                                
1 Uma boa sinalização e um bom acesso turísticos qualificam e enobrecem os destinos, aumentam o grau de reconhecimento e a imagem 
que o turista retém e contrariam os efeitos negativos que eventuais más opções urbanísticas ou constrangimentos naturais podem trazer 
à plena visitação de um local ou de um território de interesse turístico.  
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1. ESPAÇO URBANO 

Desenhar o espaço urbano dando-lhe mais caraterísticas de “espaço de estar” do que de 

“atravessamento” cortado por vias e corredores, potenciando atividades de convivialidade e de 

mobilidade. É por isso importante assegurar a concretização de intervenções urbanísticas que visem: 

 

a. no espaço público: 

i. rever a localização de elementos urbanos (e.g., postes de iluminação, papeleiras, bancos, 

paragens de autocarro, etc.) que possam constituir obstáculos físicos à circulação;  

ii. adotar rampas, adaptar, alargar ou eliminar alguns passeios; 

iii. adaptar mobiliário e elementos urbanos como ATM’s, telefones públicos, etc.; 

iv. colocar as caldeiras das árvores à cota do pavimento. 

 

b. na sinalética: 

i. colocar sinais acústicos nos semáforos; 

ii. melhorar os sinais de orientação (sobretudo no que se refere a elementos de interesse turístico 

e serviços públicos); 

 

c. na toponímia: 

i. colmatar as incoerências decorrentes da existência de situações anómalas detetadas na 

atribuição da toponímia deverão ser corrigidos através de um “modelo métrico”.  

 

 

2. 

Figura V.5.11 

Acessibilidade e mobilidade para toda a população 

 
Fonte: PROASOLUTIONS (2011) 
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Figura V.5.12 

Acessibilidade e mobilidade no espaço natural  
(exemplos de boas práticas) 

  
 

Fonte: TELES (2012) 

ESPAÇO NATURAL 

a. nas praias (vd. fig. V.5.12): 

i.  existência de uma rampa fixa ou removível que permita o acesso à praia;  

ii. presença de equipamento anfíbio; 

iii. existência de meios humanos de apoio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SERVIÇOS 

a. no comércio:  

i. introduzir novas formas de venda e escoamento de produtos (importante em relação aos 

produtos regionais), e.g., webização (utilização das TIC), etc.; 

b. na restauração:  

ii. possuir ementas adaptadas para diferentes tipos de doenças (diabetes, cardiovascular, etc.); 

iii. possuir carta em Braille. 

 

4. EQUIPAMENTOS 

a. assegurar a concretização de intervenções urbanísticas que visem melhorar os acessos aos 

equipamentos em geral (de trabalho, ensino, lazer, entre outros); 

b. dotar os equipamentos de sistemas de informação adequados a todos os utentes (e.g., 

informação sonora, visual, em Braille). 
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5. LOCAIS DE TRABALHO 

a. alteração de períodos de trabalho para maior coordenação com os transportes públicos; 

b. desconciliar horários entre trabalhadores para evitar congestionamentos; 

c. incentivar o serviço de aluguer de automóveis partilhados (carsharing) à porta de casa ou 

partilha de miniautocarros por um grupo de empregados, podendo ser subsidiados pela entidade 

empregadora; 

d. reorganizar e racionalizar as viagens de negócios e/ou substitui-las por telecomunicações; 

e. criação de espaços que permitam mudar de roupa com cacifos, chuveiros, etc. para quem 

decide caminhar, correr ou ir de bicicleta para o trabalho.  

 

6. TURISMO 

a. no alojamento turístico através de:  

i.  quartos adaptados com a possibilidade de incluir, contiguamente mas de forma segmentada, um 

acompanhante-ajudante;  

ii.  tecnologia de telefone para surdos, etc. 

b. nos espaços “culturais” (museus, etc.) com a introdução de: 

i.  áudio-guias; 

ii. reforço dos elementos de perceção (e.g., seguir uma linha pintada no chão dos arruamentos 

indicativa da rota dos principais elementos patrimoniais a visitar). 

 

7. PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

a. regulamento/postura municipal que imponha a construção de circuitos pedonais e/ou 

cicláveis em loteamentos (vd. fig. V.5.13);  

b. nas áreas de expansão urbanísticas incluir sempre uma rede de percursos pedonais 

acessíveis que sirva todas as suas estruturas ativas sem descontinuidades; 

c. privilegiar a densificação urbana em torno dos nós do sistema pesado de transporte 

coletivo (estações de comboio); 

d. promover misturas de usos e funções nas áreas centrais (reforçar a componente 

residencial) e na periferia (reforçar a introdução de equipamentos, serviços, localização de 

emprego); 
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Figura V.5.13 

Acessibilidade para todos 
(Exemplos de boas práticas) 

  

Fonte: TELES (2012) 

e. privilegiar a ampliação/ocupação dos espaços intersticiais dos aglomerados que possuem 

alguma dimensão (potencia o aproveitamento dos recursos, equipamentos já existentes) em 

detrimento da criação de novos núcleos (promovem uma maior utilização do carro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. GOVERNANÇA 

a. promover diferentes formas e modelos de participação na vida social e pública (novos canais 

e instrumentos, designadamente no uso das TIC); 

b. priorizar planos, projetos e outras ações de desenvolvimento que possuam o conceito de 

“acessibilidade e mobilidade para todos”; 

c. fomentar o acesso à informação; 

d. fomentar as deslocações a pé e de bicicleta1 e otimizar a utilização do automóvel 

particular2. 

e. promover reuniões com empresas de transporte público coletivo para incentivar, 

tendencialmente, a adaptação dos percursos e dos veículos utilizados; 

f. reforçar a acessibilidade aos edifícios públicos que sejam da responsabilidade autárquica; 

g. aumentar a rede de wireless no concelho3; 

h. promover a mobilidade “virtual”: teletrabalho, telecompras, etc.  

                                                
1 Existem formas inovadoras de promover a atratividade e segurança das deslocações a pé e de bicicleta e garantir o total envolvimento 
das famílias, das crianças e dos jovens, através, por exemplo, de jogos de circulação, da avaliação da segurança rodoviária e de 
iniciativas educativas, etc.  
2 Pode fomentar-se uma utilização mais sustentável do automóvel particular encorajando as pessoas, por exemplo, a partilhá-lo, o que 
implicará a existência de menos carros na estrada, transportando cada um deles mais pessoas. 
3 O concelho conta atualmente com 9 posto de wireless (vd. Cap. V.3.).  
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i. criar uma Comissão/Grupo de Trabalho para as acessibilidades com técnicos e 

representantes de pessoas com mobilidade reduzida de modo a enquadrar, valorizar e 

estimular os seus contributos críticos na planificação de soluções; 

j. assegurar que as entidades licenciadoras verifiquem o cumprimento da legislação na fase de 

licenciamento, fiscalizem a construção das obras e apliquem as coimas previstas na lei nos 

casos de incumprimento; 

k. certificação do concelho enquanto destino acessível. 

 

 

V.5.7.1. TURISMO ACESSÍVEL 

 

O turismo constitui um setor particularmente relevante nas questões associadas às acessibilidade e 

mobilidade considerando as vantagens do ponto de vista económico e social pela possibilidade de 

aumentar um leque potencialmente maior de “utilizadores” (e gerar mais receitas) – contribuindo para a 

inclusão de mais pessoas para os benefícios e oportunidades que o turismo e o lazer podem oferecer.  

 

O “turismo para todos” constitui um segmento de oferta com elevado potencial devido, e.g., ao facto:  

 

a. de uma percentagem elevada (cerca de metade) das pessoas com incapacidade viajarem 

acompanhadas; 

b. de turistas idosos e com incapacidades (importante “fatia” deste segmento) gozarem, em 

média, de férias mais longas e menos sujeitas a sazonalidade; 

c. de, perante uma boa experiência e porque não existem ainda muitos destinos adaptados, o 

turista tender a divulgar junto de outros turistas com as mesmas necessidades os casos de 

“sucesso”.  

 

É importante sensibilizar e articular todos os setores e agentes com responsabilidade “territorial” para 

atuarem de forma integrada e complementar de modo a tornar o turismo mais acessível atuando no 

espaço/ território, restauração, comércio, hotelaria, espaços de diversão, espaços de cultura, espaços 

públicos, etc.. Nesta matéria são necessárias soluções criativas e atitudes proativas e todos tem de 

ser agentes de mudança.  
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V.5.8. NOTAS FINAIS 

 

 

Muitas são as áreas de atuação para a melhoria da acessibilidade para todos. É, além de um 

imperativo social, uma área de negócio emergente e rentável sendo, por isso, importante repensar 

os serviços e infraestruturas e apostar na alteração de mentalidades e consciencialização que a 

integração de todos não deve ser alvo de especialização de oferta para um determinado público por 

forma a evitar discriminação. O que serve as especificidades serve também o “indivíduo normal”.  

 

É importante apostar num conjunto de soluções promotoras da acessibilidade para todos, seja ao nível 

dos equipamentos e espaços públicos, seja ao nível de iniciativas imateriais sensíveis à diferença e à 

inclusão. A promoção da acessibilidade constitui uma oportunidade para inovar e para promover 

a qualidade, sustentabilidade e competitividade.  

 

A mobilidade para todos é um conceito muito abrangente que não pode hoje ser visto de forma setorial, 

ultrapassa a fronteira do trânsito e transportes, desenho urbano, arquitetura, ciências sociais e 

económicas, ação social, etc.. Envolve de forma integrada todas estas áreas e justamente por essa 

razão tem que funcionar em rede para um melhor planeamento e ordenamento do território. Uma das 

causas que tem levado à reprodução de territórios inacessíveis é a falta de cruzamento de informação 

nas diferentes áreas citadas. A constituição de um grupo de trabalho interdepartamental ao nível das 

autarquias parece ser uma das formas mais eficazes de tornar este mecanismo mais pró-ativo para a 

construção de um território mais democrático 
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V.6. HIERARQUIA URBANA 
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V.6.1. HIERARQUIA URBANA. FUNDAMENTOS DA ANÁLISE 

 

 

Os centros urbanos prestam serviços, difundem ideias, distribuem bens, etc., processo feito de modo 

central e hierárquico seguindo os vários níveis de um sistema, i.e, um lugar recebe um conjunto de 

elementos (e.g., bens) de um centro de ordem superior e envia-os para os de ordem inferior e para a 

sua área de influência direta. Estas relações geram um sistema urbano. A complexidade de interações 

é tanto maior quanto maior a dimensão (população) e a diferenciação dos aglomerados (GARNIER, 

1997). 

 

MARQUES (2002), considera que é nas aglomerações urbanas, sobretudo nas grandes, que estão 

localizados os recursos e a base institucional fundamentais para qualquer estratégia de 

desenvolvimento territorial. Pequenas ou grandes, industriais ou de serviços, atrativas ou em crise, as 

cidades são os elos fundamentais da estruturação espacial e os pontos de articulação entre as 

dimensões global e local. Para o INE (2004) os centros urbanos apresentam-se como nós territoriais, 

concentrando funções estruturantes na organização do quotidiano das populações que residem para 

além dos seus limites. 

 

 

 

V.6.2. DO CONTEXTO INTERNACIONAL AO LOCAL 

 

 

O sistema urbano à escala internacional e europeia é dominado pelas grandes cidades, que se 

assumem hoje, cada vez mais como áreas “leaders”, foco de decisão, onde se processa a inovação e 

de onde irradiam importantíssimos fluxos tecnológicos, sociais, culturais, demográficos e até mesmo 

ideológicos para um mundo cada vez mais global.  
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Em Portugal, a configuração do sistema urbano encontra-se apoiada num modelo bipolar muito 

centralizado, dominado por duas áreas metropolitanas (Lisboa e Porto) que no conjunto concentram 

cerca de 40% da população nacional e monopolizam parte substancial dos fluxos de capital, inovação e 

do investimento captados e/ou gerados. Portugal apresenta um sistema urbano desequilibrado, pouco 

reticular e com evidentes descontinuidades espaciais, onde se registam importantes assimetrias 

regionais, “…em que os territórios mais rarefeitos (menos urbanos), a oferta de comércio e serviços é 

mais limitada e as opções individuais ficam condicionadas mesmo num cenário em que a mobilidade 

aumente as alternativas” (MARQUES, 2002) (vd. fig. V.6.1). 

 

Mas, se por um lado, Lisboa e Porto devido à dimensão e baixa representatividade económica 

evidenciada, demonstram um reduzido impacto no contexto europeu e a centralidade impõe restrições 

à difusão territorial interna, por outro, as cidades médias portuguesas, apesar do reforço verificado nos 

últimos anos1, não possuem ainda um sistema urbano quantitativa e qualitativamente muito 

desenvolvido, quer seja pelo baixo nível de instrução e especialização da população ativa, quer seja 

pela importância funcional demonstrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Nomeadamente com a instalação de pólos universitários e áreas industriais. 

Figura V.6.1 

Hierarquia Urbana Nacional 

 
 

Fonte: INE (2004) 
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À semelhança do que sucede no país, o sistema urbano algarvio apresenta um nítido desequilíbrio, 

neste caso, N/S, entre o litoral e o interior. Esta dicotomia consubstancia-se com a existência de um 

eixo polinuclear linear, emergente de um vigoroso processo de urbanização iniciado nos anos 60/70, 

mas que ainda hoje se mantém, diretamente ligado à atividade turística (onde se destaca a constelação 

Loulé/Faro/Olhão, Albufeira, e as cidades do Barlavento, Portimão/Lagos)1 (vd. fig. V.6.2).  

 

Por outro lado, é evidente o despovoamento de algumas áreas do barrocal, mas sobretudo da serra. 

De acordo com o INE (2004)2, os mais elevados índices de marginalidade funcional encontram-se no 

interior Norte e Centro do país, mas também nas freguesias serranas localizadas entre o Alentejo e o 

Algarve (onde se inserem total ou parcialmente as freguesias de S.M. Serra, Silves e S.B. Messines).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 As taxas de urbanização nestes concelhos continuam elevadas, Albufeira apresenta uma das mais elevadas taxas de urbanização do 
país. Faro, Olhão e Portimão. 
2 Cujo objeto de estudo visa a hierarquia funcional do sistema urbano nacional e regional. 

Figura V.6.2 

Sistema Urbano Regional 

 
 

Fonte: CCDR (2007) 
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V.6.3. CONTEXTO CONCELHIO 

 

 

O concelho de Silves reproduz “grosso modo” a realidade da região, sendo por isso fortemente 

condicionado pela já estruturante oposição Norte/Sul, entre a serra e o litoral. No entanto, a sua 

posição geográfica central no contexto regional, dotou este concelho, nos últimos anos, de todos os 

eixos rodo-ferroviários estruturantes (vd. Cap. V.5.). Não obstante a existência de boas acessibilidades, 

o concelho parece evidenciar fortes dependências das cidades de maior projeção do litoral. Silves (INE, 

2004), juntamente com Lagoa, surgem hierarquizados como um prolongamento secundário da 

constelação Portimão/Lagos.  

 

De acordo com o INE/DGOTDU (1999) e para fins eminentemente estatísticos desagregados à 

freguesia, onde além da componente demográfica se considera também a evolução do número de 

fogos (taxa de urbanização), o concelho de Silves apresenta 3 freguesias predominantemente urbanas 

(APU)1, razão pela qual é considerado como um concelho urbano, à semelhança do que sucede com 

mais 206 concelhos do país. 

 

A sede concelhia impõe-se como o lugar mais populoso, mas a sua população residente não excede os 

6 500 habitantes (vd. fig. V.6.3). Armação de Pêra, segunda localidade mais populosa do concelho 

apresenta 4 091 habitantes. O desenvolvimento associado ao turismo e actividades complementares 

justificam esta procura e dinamismo demográfico. A vila de S. B. Messines apresenta-se na confluência 

de importantes eixos rodo e ferroviários, o que em termos funcionais a pode beneficiar no contexto 

concelhio justificando os mais de 3 100 habitantes. Mas a realidade populacional ao lugar indica que os 

aglomerados de reduzida dimensão imperam e que não existe nenhum aglomerado com mais de dez 

mil residentes. Em todo o concelho somente 7 lugares superam os 1 000 habitantes e destes, apenas 3 

registam valores acima dos 2 000 habitantes (vd. fig. V.6.3), representativos de mais de 35% da 

população total, cujo principal contributo advém das freguesias mencionadas classificadas de APU.  

                                                
1 De acordo com a metodologia definida para a definição estatística das “Tipologias de áreas Urbanas”, Silves, São Bartolomeu de 
Messines e Armação de Pêra são classificadas como áreas predominantemente urbanas (APU). 
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O critério metodológico adotado pelo INE para identificar a hierarquia dos aglomerados urbanos, 

restringe-se, como se viu, a duas variáveis: número de habitantes e taxa de urbanização. Contudo, 

para elaborar a cartografia da hierarquia urbana à escala municipal a metodologia adotada assume um 

maior número de variáveis visando, em tempo útil, conhecer o estado da organização urbana, etc. 

para uma atuação orientada do município através de políticas diferenciadas atendendo às 

especificidades de cada local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este exercício consideraram-se somente os núcleos mais representativos do concelho, utilizando 

como critério base os 15 aglomerados mais populosos. Para a análise dos mesmos recorreu-se às 

seguintes variáveis1:  

                                                
1 Poder-se-ia ter assumido variáveis relacionadas com o dinamismo económico (diversidade e raridade de funções e serviços), estrutura 
etária, desenvolvimento social, infraestruturas e equipamentos disponibilizados, etc., no entanto, a dificuldade em obter alguns dados e o 
reduzido tempo de execução do capítulo levou a que fossem selecionadas outras variáveis. 

Figura V.6.3 

Hierarquia Urbana Concelhia  
(n.º Habitantes) (2011) 

 
Fonte: INE, (2011, adaptado); Limites Administrativos (DGT/ CAOP 2019) 
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1. ESTRUTURA DEMOGRÁFICA 

a. População Residente  

2. DINÂMICA ECONÓMICA  

a. Indivíduos residentes empregados no setor terciário (%) 

3. BASE FORMATIVA 

a. Indivíduos Residentes com um curso superior completo (%) 

4. REDE DE EQUIPAMENTOS 

a. Equipamentos Desportivos 

o Campo de Jogos  

o Grande Campo de Jogos 

o Campo de Tiro 

o Ginásio 

o Parque Infantil 

o Pavilhão 

o Piscina 

o Pista de Corrida 

o Polidesportivo  

o Sala de Desporto 

b. Equipamentos de Saúde Pública 

o Cemitério 

o Casa Mortuária 

o Unidade de Saúde Pública 

o Canil Municipal 

c. Equipamentos Culturais 

o Arquivo  

o Biblioteca 

o Galeria de Exposição 

o Museu 

o Sala de Espetáculo 

o Cinema 

o Divulgação 
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d. Equipamentos Comerciais 

o Mercado Municipal  

o Espaço de Feiras 

e. Equipamentos Administrativos 

o Câmara Municipal 

o Junta de Freguesia 

o Justiça 

o Finanças 

o Turismo 

o Segurança Social 

f. Equipamentos de Saúde 

o Centro de Saúde  

o Extensão do Centro de Saúde 

g. Equipamentos de Segurança Pública 

o Delegação Marítima 

o GNR 

o Bombeiros Voluntários 

h. Equipamentos de Segurança Social 

o Creche 

o Centro de Dia 

o Lar de Idosos 

o Serviço de Apoio Domiciliário 

o Unidade de Cuidados Continuados 

o Intervenção Precoce 

o Apoio Domiciliário Integrado 

o Centro de ATL 

i. Equipamentos de Educação (Graus de Ensino) 

o Jardim de Infância 

o Ensino Básico do 1º Ciclo 

o Ensino Básico do 2º e 3º Ciclo 

o Escola Secundária/ Profissional 

o Ensino Superior 
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Ordenaram-se os aglomerados pelo peso que apresentam relativamente às variáveis mencionadas (vd. 

quadro V.6.1) por forma a estabelecer uma hierarquia dos mesmos1.  

 

No que se refere à “estrutura demográfica”, considerando a única variável utilizada – “população 

residente”2 –, é possível verificar que são as sedes de freguesia (as actuais e as antigas) que registam 

os valores mais elevados, com Silves no topo, talvez por apresentarem maior oferta de bens e serviços, 

fatores atrativos à instalação de população (vd. quadro V.6.1). A exceção ocorre com o núcleo de São 

Marcos da Serra que é ultrapassado por Estação de Silves, “aglomerado satélite” de Silves.  

 

No domínio da “dinâmica económica”, a variável “indivíduos residentes empregados no setor 

terciário”, os núcleos com valores mais elevados correspondem ao sector sul do concelho, com 

destaque para Pêra, Torre, Alcantarilha e Tunes – que apresentaram, nos últimos anos, uma taxa de 

crescimento populacional elevada (nomeadamente de indivíduos jovens, o que está tradicionalmente 

associada ao desenvolvimento e crescimento do sector terciário). São Marcos da Serra apresenta-se 

em 12ª posição, o que se fica a dever ao contexto rural em que se insere, onde o peso da atividade 

silvo-agrícola é ainda significativo.  

 

Em relação à “base formativa”, é possível verificar que os “indivíduos residentes com um curso 

superior completo” apresenta o valor mais alto em Cerro de São Miguel, o que poderá estar relacionado 

com a elevada percentagem de população jovem a residir neste núcleo próximo de Silves com oferta 

de novas tipologias habitacionais, adaptadas a um público mais exigente e possivelmente com maior 

poder económico (vd. quadro V.6.1 e Cap. IV.1.). O valor mais baixo regista-se em São Marcos da 

Serra. Esta posição reforça, uma vez mais, a interioridade a que este núcleo está sujeito, as menores 

oportunidades e o reduzido dinamismo face aos demais.  

 

No que se refere à “rede de equipamentos” verifica-se um claro destaque para o núcleo de Silves 

seguido das restantes sedes de freguesia. O concelho apresenta a este nível pouca diversidade e a 

oferta de que dispõe não vai muito além da satisfação das necessidades primárias. No entanto, existem 

                                                
1 O valor 1 é atribuído ao local melhor posicionado face à variável em questão, sendo os restantes valores distribuídos aos restantes 
núcleos de forma sequencial e por ordem crescente (na tabela V.6.1 surge o nome da variável seguido da designação “ordem”). 
Procedeu-se à soma de todas as ordens por forma a obter o ranking final (representado na tabela por “Total (ordem)”). O aglomerado com 
menor valor total representa o núcleo melhor posicionado na hierarquia urbana, sendo por isso o que assume maior destaque na 
organização urbana concelhia. 
2 O valor do número de residentes é feito por aproximação (efectuou-se uma ponderação entre os perímetros urbanos – núcleo 
populacional – e as subsecções estatísticas dado que estas últimas não apresentam uma equivalência exacta com as primeiras).  
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algumas situações com taxas de ocupação muito elevadas com a procura a ultrapassar a oferta 

existente (e.g., equipamentos de apoio à terceira idade ou os de apoio à 1.ª infância) (vd. Cap. V.3.). 

Os equipamentos de cultura e de recreio e lazer apresentam um valor muito residual no concelho, 

estando concentrados em algumas sedes de freguesia, sobretudo em Silves e Messines, e limitados a 

determinadas valências (vd. Cap. V.3.).  

 

Após a análise de todas as variáveis procedeu-se à ordenação dos aglomerados (vd. gráfico V.6.1, 

quadro V.6.1 e fig. V.6.4) cujos resultados obtidos complementados com a informação dos Cap. V.3. e 

IV.2. permitem, ao nível da organização e dinamismo territorial, tecer as seguintes considerações:  

 

1. os aglomerados mais atrativos localizam-se, grosso modo, no eixo Silves-Messines e a sul 

deste. Entre os fatores que contribuem para esta situação destaca-se a morfologia (declives pouco 

acentuados), a qualidade do solo para a prática agrícola, a proximidade a dois aglomerados, Silves 

e S. Bartolomeu de Messines, com dinâmicas já instaladas no contexto concelhio e por isso mais 

atrativos do ponto de vista dos recursos e dos equipamentos, a maior proximidade ao litoral que 

nas últimas décadas terá contribuído com novas soluções de empregabilidade associadas, etc.; 

 

2. o destaque de três localidades no concelho: Silves, São Bartolomeu de Messines e Armação de 

Pêra apesar de existirem especificidades que as diferenciam entre si: 

 

a. Silves apresenta uma posição de relevo no contexto concelhio. O facto de constituir a sede de 

concelho justifica o maior número de serviços financeiros e administrativos cujas sinergias 

geradas entre si conduzem à instalação de outros serviços de apoio e a uma economia de 

escala de benefícios mútuos. A expressão populacional deste núcleo justifica a fixação de um 

maior número e diversidade de equipamentos e de serviços devido à possibilidade de obter 

maiores taxas de utilização e otimização de recursos ainda que a usufruição dos mesmos não 

se restrinja unicamente à população local (ultrapassa quase sempre os limites deste 

aglomerado urbano apresentando um raio de ação municipal ou mesmo supramunicipal); 
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a. São Bartolomeu de Messines surge como o segundo núcleo de maior importância na 

organização urbana do concelho. As acessibilidades que possui – proximidade ao nó da A2, 

IC1, estação de comboios (linha do Sul) – poderão ter um peso determinante no seu 

desenvolvimento. Talvez por esse motivo a dinâmica comercial apresente alguma expressão 

na identidade deste local. Messines revela ainda grande representatividade no setor da 

Figura V.6.4 

Hierarquia Urbana (Peso Relativo dos Lugares) 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT/CAOP, 2019) 

Gráfico V.6.1 

Hierarquia Urbana 
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construção uma vez que constitui sede de muitas das empresas ligadas a esta atividade, o 

que lhe atribui maior atractividade; 

 

b. a proximidade ao litoral alimentou, nas últimas décadas, o significativo aumento urbano de 

Armação de Pêra. A resposta à procura balnear muniu este núcleo de serviços de apoio ao 

turismo ao nível do alojamento, restauração, diversão, etc.. Por ser um centro muito procurado 

na época estival, verifica-se algum desequilíbrio no dinamismo que apresenta ao longo do 

ano, promovendo postos de trabalho de caráter sazonal o que coloca problemas ao nível do 

desemprego e do trabalho precário. A projeção de equipamentos (dimensão e resposta dos 

mesmos) é um processo nem sempre simples dada a dificuldade em estabelecer um valor 

médio anual para a sua otimização.  

 

Assiste-se a um concelho pouco macrocéfalo. Esta caraterística deverá ser entendida enquanto 

oportunidade para a manutenção de um território mais equitativo, menos desequilibrado e 

desarticulado. Caminha-se, tal como orientação do PROT Algarve, para um sistema em que as 

especializações funcionais de cada centro (ou conjunto de aglomerados) se traduzem em 

complementaridades na rede urbana concelhia que se integra por sua vez na regional e nacional, sem 

descurar a harmonia e coerência das especificidades de cada centro; 

 

3. o desenvolvimento de relevantes de núcleos-satélites em redor de aglomerados principais 

(Estação de Silves e Cerro de São Miguel – junto de Silves; Amorosa, Messines de Baixo e 

Campilhos – próximos de S. B. Messines; Torre – núcleo adjacente a Armação de Pêra). Alguns 

deles surgem hierarquicamente à frente de São Marcos da Serra, como é o caso de Torre, Cerro 

de São Miguel e Estação de Silves. Nos dois primeiros casos, a maior disponibilidade de espaço 

conduziu a uma oferta tipológica que se diferencia dos aglomerados urbanos principais, associado 

à instalação de moradias providas, na maior parte dos casos, de estacionamento e maiores áreas 

habitacionais. A estação de Silves beneficia da proximidade de Silves bebendo da sua dinâmica e 

sinergia, funcionando enquanto centro-dormitório deste. A estação de Silves apresenta alguns 

serviços, ainda que elementares, que surgiram como resposta às necessidades básicas da 

população (cafés, mercearias, etc.). O crescimento deste núcleo, apesar de ter sido favorecido pela 

proximidade à sede de concelho, fica igualmente a dever-se à existência de uma estação 

ferroviária (associada a Silves). Os aglomerados de Campilhos, Messines de Baixo e Amorosa 
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beneficiam tal como os anteriores da proximidade a um importante núcleo, neste caso S. B. 

Messines, ainda que nestes a proximidade ao “rural” seja uma característica mais marcante que 

nas situações anteriores. 

 

4. à evidente interiorização a que o núcleo de S. Marcos da Serra está sujeito. O envelhecimento e a 

acentuada redução populacional resultam em inúmeras fragilidades. A nível socioeconómico 

verifica-se um fraco dinamismo - reduzida bacia de emprego e de produtividade. O crescente 

número de idosos pressupõe mais exigências no campo médico assim como de 

infraestruturas/equipamentos de apoio. A nível territorial poderá ocorrer o aumento da degradação 

do património edificado associado a algum abandono, à semelhança do que acontece com grande 

parte dos setores mais envelhecidos dos principais núcleos urbanos. É difícil inverter a retração 

populacional deste aglomerado e, a manter-se esta dinâmica, poderá no futuro deixar de pertencer 

ao ranking dos 15 núcleos mais populosos do concelho. 

 

5. as localidades de Algoz e Tunes, pela tradição, usos do solo atuais e fortes acessibilidades rodo e 

ferroviárias, além de caraterísticas físicas próprias, apresentam-se vocacionadas para a indústria, 

comércio e logística. É contudo necessário, para a unidade polarizada por Algoz e Tunes, conferir-

lhe menor dependência relativa do concelho de Albufeira em termos de bacia de emprego e 

dependência económica. 

 

É por isso importante:  

1. tirar partido da heterogeneidade do concelho sendo necessário promover, à semelhança das 

orientações preconizadas no PROT Algarve e no PEDS, e aproveitando a relação de proximidade 

entre algumas freguesias ou as posições estratégicas em que se encontram, a criação de pólos 

(Armação de Pêra-Alcantarilha-Pêra; Algoz-Tunes; São Bartolomeu de Messines-São Marcos da 

Serra), numa perspetiva de complementaridade e especialização que permita otimizar 

infraestruturas e equipamentos, numa lógica de partilha e de qualificação. Caminhar-se-ia, desta 

forma, para um modelo policêntrico do território tornando-o mais equilibrado e competitivo 

permitindo maiores ganhos de “escala”.  

2. atuar na (re)afirmação da posição de Silves como sede de concelho e principal centro de serviços 

e de equipamentos, na valorização da oferta de património histórico-arquitetónico e na maior 

aposta do turismo cultural e no dinamismo comercial; 
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3. promover uma maior complementaridade entre a relação Silves - S. B. de Messines baseada na 

maior dependência do emprego e disponibilidade de equipamentos de Silves face a Messines, e de 

oferta de produtos e dinamismo comercial de Messines face a Silves;  

4. estreitar a relação das três freguesias do Sul do concelho – Armação de Pêra, Pêra e 

Alcantarilha  baseada na ligação que apresentam relativamente ao turismo. O ordenamento do 

território local deverá ser assente na otimização de espaço e na partilha e aproveitamento de 

sinergias atendendo à sua proximidade geográfica e caraterísticas que estão vocacionadas para a 

habitação e turismo; 

5. apostar no reforço da aproximação de S. Marcos da Serra a São Bartolomeu de Messines como 

mercado comercial e reforço da tradição comercial, agrícola e florestal de todo o setor norte do 

concelho (e.g., com a exploração e aproveitamento de produtos como o mel, a cortiça, o medronho, 

etc.). 

 

Em jeito de sumário, pode-se afirmar que a sede do concelho, pela dimensao e condição politico-

administrativa, S.B. de Messines, devido à posição geográfica (bons acessos – nó da A2 e proximidade 

da A22), e Armação de Pêra, com a sua localização no litoral, destacam-se no sistema urbano 

concelhio, indiciando tendência de tripolarização interna. Estes núcleos possuem uma área de 

influência que extravasa os seus próprios limites e até mesmo os do concelho. 

 

O território municipal apresenta dinâmicas demográficas e socioeconómicas muito próprias e 

diversificadas. Fazendo parte de um sistema global que se articula a várias escalas, o concelho não 

pode isolar-se e confinar-se aos seus limites administrativos. Deverá integrar-se nas dinâmicas 

externas, potenciando e projetando para o exterior as diferentes especificidades que lhe são 

intrínsecas e ao mesmo tempo assimilar conhecimento e inovação.  

 

Deste processo de interação deverão advir benefícios mútuos, que à escala municipal se deverão 

traduzir na geração de processos cumulativos sustentáveis de médio/longo prazo suscetíveis de captar 

investimento, fixar população e gerar emprego. Neste sentido, o concelho de Silves tem 

necessariamente de mostrar capacidade de organização que deverá ter como principais pontos 

estruturantes os centros urbanos. A sua dimensão demográfica, peso funcional e articulação interna 

ditarão a sua maior ou menor capacidade de afirmação com o exterior. 
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Quadro V.6.1 

Hierarquia Urbana – Variáveis 

VARIÁVEIS  UNIDADE TERRITORIAL  
ALC ALG AMO ARM CAM CSM EDS MDB PED PER SBM SMS SLV TOR TNS 

ESTRUTURA DEMOGRÁFICA 

População Residente 1.180 1.979 219 4.091 225 312 721 206 220 1.574 3.145 436 6.307 236 1.937 

População Residente (ORDEM) 7 4 14 2 12 10 8 15 13 6 3 9 1 11 5 

DINÂMICA ECONÓMICA  

Indivíduos residentes empregados no sector terciário (%) 85,8 81,1 71,1 77,7 79,5 82,9 77,7 68,6 71,2 87,2 78,7 71,6 82,9 86,5 85,4 

Indivíduos residentes empregados no sector terciário (%) (ORDEM) 3 7 14 11 8 5 10 15 13 1 9 12 6 2 4 

BASE FORMATIVA  

Indivíduos Residentes com um curso superior completo (%) 6,7 7,0 2,7 9,9 5,8 19,9 6,8 4,4 5,0 9,5 6,2 2,5 9,5 11,4 7,1 

Indivíduos Residentes com um curso superior completo (ORDEM) 9 7 14 3 11 1 8 13 12 4 10 15 5 2 6 

REDE DE EQUIPAMENTOS  

Equipamentos Desportivos 7 9 0 8 0 0 1 0 0 3 12 3 37 0 3 

Equipamentos Desportivos (ORDEM)  5 3 8 4 8 8 7 8 8 6 2 6 1 8 6 

Equipamentos de Saúde Pública 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 3 2 4 0 2 

Equipamentos de Saúde Pública (ORDEM) 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 1 4 3 

Equipamentos Culturais 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 

Equipamentos Culturais (ORDEM)  4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 

Equipamentos Comerciais 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 

Equipamentos Comerciais (ORDEM) 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 1 3 2 

Equipamentos Administrativos 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 7 0 1 

Equipamentos Administrativos (ORDEM) 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 3 

Equipamentos de Saúde 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

Equipamentos de Saúde (ORDEM) 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 

Equipamentos de Segurança Pública 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 

Equipamentos de Segurança Pública (ORDEM) 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 4 

Equipamentos de Segurança Social 5 1 0 3 0 0 0 0 0 2 6 2 9 0 0 

Equipamentos de Segurança Social (ORDEM) 3 6 7 4 7 7 7 7 7 5 2 5 1 7 7 

Equipamentos de Educação (GRAUS DE ENSINO) * 2 3 1 3 0 0 0 0 1 2 4 2 5 0 2 

Equipamentos de Educação (ORDEM) 4 3 5 3 6 6 6 6 5 4 2 4 1 6 4 

REDE DE EQUIPAMENTOS (ORDEM) 28 29 42 24 43 43 42 43 42 33 17 32 9 43 35 

TOTAL  47 47 84 40 74 59 68 86 80 44 39 68 21 58 50 

TOTAL (ORDEM) 5 6 14 3 12 9 10 15 13 4 2 11 1 8 7 
Fonte: INE (2011) Nota: Abreviaturas – ALC (Alcantarilha); ALG (Algoz); AMO (Amorosa); ARM (Armação de Pêra); CAM (Campilhos); CSM (Cerro de São Miguel); EDS (Estação de Silves); MDB (Messines de Baixo) ; PED 
(Pedreira); PER (Pêra); SBM (São Bartolomeu de Messines); SMS (São Marcos da Serra); SLV (Silves); TOR (Torre); TNS (Tunes). 
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V.7. DIAGNÓSTICO DO USO DO SOLO ÀS LINHAS ESTRUTURANTES 

DO ESPAÇO 

 

 

A ocupação humana no território, resultado, entre outras variáveis, da componente biofísica, determina 

o uso do solo, estruturando e organizando o espaço. Assim, o PDM como instrumento de referência no 

desenvolvimento e organização do território municipal deverá integrar a análise às variáveis 

determinantes do sistema de povoamento. 

 

Com efeito, o PDM estabelece, de acordo com a LBPSOTU o “modelo territorial municipal”, tendo por 

base a identificação do uso dominante, das redes urbanas, viárias, de transportes e de equipamentos, 

como elementos de suporte da hierarquia da rede urbana. 

 

É nesta perspetiva que foi concebida a parte V do PDM que, partindo da análise à situação existente 

(uso do solo - 2012) se debruça sobre o sistema de povoamento e as variáveis que interagem na 

definição da atratividade e fixação da população, designadamente a cobertura de equipamentos e de 

infraestruturas, ou as condições de acessibilidade e mobilidade, para finalizar com a definição da 

hierarquia urbana. 

 

Metodologicamente optou-se por estruturar esta síntese refletindo sobre os contributos de cada um dos 

capítulos que integram esta parte e assim reunir condições para sistematizar os principais contributos 

para o ordenamento e desenvolvimento do território. Em concreto para a definição de propostas de 

equipamentos ou infraestruturas, assim como de políticas urbanas de acessibilidade e mobilidade, ou 

de reforço da atratividade e qualificação do território. 

 

Da análise ao uso do solo é possível concluir da existência de grandes assimetrias na ocupação do 

território, a par com a identificação de potencialidades/fatores a valorizar e fragilidades/fatores a 

reverter, numa perspetiva de promoção da sustentabilidade do uso. 
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Os fatores a valorizar prendem-se essencialmente com a diversidade de usos, a disponibilidade de 

terreno e de água, uma morfologia favorável à fixação no setor sul do concelho, uma vocação florestal 

no setor norte e a valorização económica de algumas práticas culturais. Por sua vez os fatores a 

reverter dizem respeito ao abandono das terras, à dispersão das áreas urbanas, ao declive acentuado 

do setor norte, à extensão da área de matos e à suscetibilidade aos incêndios de uma área significativa 

do norte do concelho. 

 

Com efeito, a distribuição de usos do solo no concelho obedece a dois padrões distintos, a norte e a sul 

do eixo Silves-Messines. Constatam-se duas realidades marcadas, com um norte cuja vocação é 

claramente florestal e um sul com vocação agrícola (e frutícola) e urbana. No entanto este uso não se 

traduz, tal como se pode constatar no Cap. IV.2., numa atividade agrícola muito significativa. 

 

Nesta linha, também no que concerne ao povoamento do concelho é possível identificar uma 

assimetria que se traduz num comportamento heterogéneo, com uma clara a dicotomia norte-sul. 

Verifica-se, com efeito, que o povoamento ocorre preferencialmente ao longo das principais linhas de 

água e rede viária ou férrea (estações e apeadeiros) o que se traduz numa base do tipo concentrado 

mas atualmente com características de povoamento disperso (no norte do concelho) e do povoamento 

intercalar no setor sul do concelho, interpenetrando-se, por vezes com dificuldades de definir fronteiras, 

o disperso e difuso, com a particularidade de apresentar alguma linearidade ao longo das principais 

rodovias, em particular no eixo definido pela EN 124. Naturalmente que é no sul do concelho onde 

ocorre a principal concentração demográfica. 

 

Observando positivamente estas assimetrias locais, considera-se fundamental para o desenvolvimento 

do território: 

 

1. apostar na consolidação dos núcleos urbanos e no povoamento concentrado como forma de 

economizar recursos e meios de apoio e de preservação do solo; 

2. promover ações de reabilitação e requalificação do edificado e de colmatação da malha em 

alternativa ao alargamento do perímetro urbano; 
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3. tirar partido da vocação florestal do setor Norte, promovendo a reflorestação de conservação e 

incentivando o abate seletivo, ao mesmo tempo que se promovem e revitalizam os produtos 

tradicionais (por exemplo através de processos de certificação); 

4. incentivar o aproveitamento agrícola dos solos, particularmente em setores como a cultura da vinha 

e a produção de vinho, a cultura de sequeiro tradicional (pomar de sequeiro) ou a agricultura 

biológica (agricultura de regadio e pomares de citrinos), como forma de ocupar terrenos 

abandonados, minimizando as áreas sem ocupação específica ou com matos, procurando a 

certificação da marca Silves. 

 

 

Do ponto de vista urbanístico-funcional, persiste a diferenciação entre os aglomerados, não obstante 

ser transversal a todos eles a falta de dinamismo, de escala competitiva ou de especialização. Padrão 

este que persiste no domínio dos equipamentos uma vez que o concelho de Silves apresenta uma 

situação pouco diversificada em termos de tipologias de equipamentos a par com uma concentração 

espacial dos mesmos na sede de concelho e nas principais sedes de freguesia. A estes fatores pode 

ainda acrescentar-se a reduzida inovação da oferta existente, na medida em que se tratam 

essencialmente de equipamentos de satisfação das necessidades primárias, não perspetivando, no 

geral, atividades de escala supraconcelhia, regionais ou até mesmo nacionais. 

 

Esta situação tem vindo a registar uma melhoria nos últimos anos, com um aumento da oferta 

existente, com a sua diversificação e consequentemente com o aumento da sua taxa de cobertura. 

Contudo, apesar deste esforço, o concelho de Silves apresenta ainda algumas carências em termos de 

cobertura de equipamentos, designadamente as taxas de ocupação muito elevadas, a falta de 

dinamismo ou a cobertura residual de alguns equipamentos. 

 

Para colmatar estas debilidades, atendendo ao equilíbrio necessário entre o que é viável e exequível, a 

estratégia para o concelho deverá passar pelo(a): 

 

1. fecho da rede de equipamentos de primeira necessidade, isto é, aumentar a capacidade dos 

equipamentos existentes e/ou criar novos equipamentos de forma a eliminar taxas de ocupação 

superiores a 100% e listas de espera muito numerosas; 
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2. diversificação da oferta de equipamentos através da aposta na diferenciação e inovação com 

recurso a tipologias que atendam às caraterísticas de cada freguesia e do concelho e às 

complementaridades que o mesmo pode desenvolver no seio da região; 

3. reforço do dinamismo dos equipamentos existentes numa ótica de potenciar os recursos 

existentes, aumentando assim a competitividade e a atratividade do concelho; 

4. introdução da discriminação positiva na lógica de criação de equipamentos de forma a inverter 

tendências de despovoamento e a melhorar as condições de vida da população em locais menos 

densamente povoados. 

 

Transversal a todas estas iniciativas está a estratégia do concelho de potenciar sinergias inter-

freguesias. Esta preocupação com a sustentabilidade económica, ambiental e social dos investimentos 

de natureza pública ou privada traduz-se, na prática, na criação de equipamentos programados para 

uma área de influência supra freguesia, promovendo assim uma lógica de complementaridade e 

consequente aumento da competitividade. 

 

A qualificação do território e a sua atratividade encontram ainda relação com a cobertura das 

infraestruturas na medida em que esta determina a acessibilidade e a competitividade do território 

seja para a fixação de população, seja para o incremento do dinamismo económico. A este nível, o 

concelho apresenta uma centralidade muito significativa que decorre da sua posição geográfica muito 

favorável que possibilitou a “captação” dos principais eixos de atravessamento N/S de acesso ao 

Algarve e das vias longitudinais de distribuição para o barlavento e sotavento, e consequentemente o 

acesso a Espanha. 

 

A par com esta centralidade, o concelho é ainda caraterizado, do ponto de vista da cobertura de 

infraestruturas, por uma desigual ocupação e povoamento do território, que surge aqui como causa e 

consequência das assimetrias concelhias já referidas. 

 

O estado de conservação das infraestruturas e a sua taxa de cobertura têm vindo a melhorar, não 

obstante persistirem problemas de subdimensionamento e deterioração, particularmente nas redes de 

abastecimento e de saneamento. 
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Do ponto de vista das energias, o concelho dispõe de excelentes recursos energéticos disponíveis (não 

obstante a baixa eficiência na utilização da energia elétrica) e de condições físicas favoráveis à 

instalação de energias alternativas/renováveis. A situação é equivalente no que concerne aos recursos 

hídricos disponíveis utilizados internamente e em benefício da região (região central do Algarve) para 

abastecimento (infraestrutura das Águas do Algarve) e para rega (barragem do Arade e respetivo canal 

de rega). Importa por isso promover a sua utilização sustentável e integrada. 

 

A cobertura de infraestruturas dentro dos aglomerados, particularmente as infraestruturas viárias, ao 

mesmo tempo que determinam a estrutura da malha urbana, definem também as condições de 

circulação /mobilidade dentro desses aglomerados. 

 

De uma forma transversal a todos os aglomerados, foram identificados um conjunto de obstáculos à 

circulação que se referem à deficiente cobertura espacial e temporal do sistema de transportes coletivo 

e à deficiente articulação e complementaridade entre os vários modos de transporte, a par com a 

crescente utilização do transporte particular para a satisfação das necessidades de deslocação da 

população e das diferentes atividades económicas. 

 

Contribui ainda para a limitação das condições de mobilidade a pressão do tráfego de atravessamento 

nas áreas históricas ou mais consolidadas dos principais centros urbanos, sobretudo devido à 

insuficiência de infraestrutura viária de contorno e ao desadequado dimensionamento das vias nestes 

setores, o que, associado à insuficiente oferta de bolsas de estacionamento nos principais núcleos 

urbanos, promove um ambiente urbano desqualificado e pouco atrativo e seguro para o peão e até 

mesmo para a fixação de atividades económicas. 

 

É neste cenário que deverão ser adotadas as seguintes orientações estratégicas para as 

infraestruturas e acessibilidades, como condição de promoção da qualidade e atratividade do território, 

nomeadamente: 

 

1. promover obras de beneficiação na rede viária existente, particularmente nos troços objeto de 

maior pressão, tendo em vista o aumento da segurança; 

2. criar alternativas de circulação, particularmente de atravessamento (circulares/variantes) nos 

principais aglomerados urbanos e nas áreas vocacionadas para acolher atividades económicas; 
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3. reforçar as bolsas de estacionamento existentes e promover a criação de mais bolsas de 

localização estratégica a fim de reduzir o número de viaturas a circular no interior dos aglomerados; 

4. reequacionar sentidos de trânsito, sinalética, referencial espacial dos arruamentos, entre outras 

variáveis, de forma a introduzir maior fluidez no trânsito e uma convivência amigável entre as 

viaturas e os peões. 

 

Da articulação de todas estas variáveis, foi possível determinar a hierarquia da rede urbana, ao nível 

da organização e dinamismo territorial. Desta análise salienta-se que os aglomerados mais atrativos 

localizam-se, grosso modo, no eixo Silves-Messines e a sul deste. Entre os fatores que contribuem 

para esta situação, destacam-se a morfologia (declives pouco acentuados), a qualidade do solo para a 

prática agrícola, a proximidade a dois aglomerados, Silves e S. Bartolomeu de Messines, com 

dinâmicas já instaladas no contexto concelhio e por isso mais atrativos do ponto de vista dos recursos e 

dos equipamentos e a maior proximidade ao litoral (o que estará associado ao dinamismo do sol e 

praia), entre outros. 

 

Assiste-se assim a um concelho com três centros urbanos de maior dinamismo e atratividade, 

impulsionadores de uma área de influência, em alguns casos supra-municipal e com especificidades 

que os diferenciam entre si e que são o garante de uma heterogeneidade, aqui assumida como 

oportunidade a potenciar, no sentido do desenvolvimento de um modelo policêntrico do território e de 

uma estratégia de promoção de sinergias e de maiores ganhos de “escala”. 

 

A partir destas orientações estratégicas no domínio do uso do solo, povoamento, equipamentos e 

infraestruturas e acessibilidades, o município de Silves poderá minimizar a tendência assimétrica que o 

tem caraterizado, tirando partido dos seus potenciais, promovendo a coesão territorial e 

simultaneamente a sua qualificação (no que concerne à oferta de equipamentos, de infraestruturas ou 

de acessibilidades). Com estes pressupostos a coesão, atratividade e competitividade territorial do 

concelho de Silves poderá ser uma realidade. 
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VI.1. O PATRIMÓNIO NO CONCELHO DE SILVES. DO 

CONHECIMENTO À VALORIZAÇÃO 
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VI.1.1. PATRIMÓNIO ENQUANTO RECURSO NUMA ABORDAGEM 

INTEGRADA 

 

 

Analisada a componente biofísica do território, a sua estrutura socioeconómica e de ocupação, torna-se 

essencial olhar para o concelho numa perspetiva integrada considerando o resultado da interação das 

comunidades humanas com o território no tempo. Esta interação traduz-se em paisagens de 

caraterísticas próprias, reveladoras da identidade das populações, que ultrapassam em muito a aceção 

mais tradicional e hermética de património que o liga sobretudo a elementos arquitetónicos notáveis. 

 

Todo este legado patrimonial constitui um importante recurso territorial que importa proteger e valorizar 

no quadro do desenvolvimento sustentável. 

 

As Unidade Homogéneas de Paisagem (UHP) (vd. também Cap. III.6.6.), i.e., serra, depressão 

periférica, barrocal e litoral, servirão de estrutura-base à análise e caraterização dos bens culturais 

uma vez que o território concelhio impõe elevado determinismo geográfico. 

 

Neste âmbito, consideram-se recursos patrimoniais:  

 

1. os principais elementos naturais que devem ser potenciados no âmbito do património natural 

(vd. Cap. VI.1.2.); 

2. os testemunhos deixados pela presença e interação das comunidades humanas com o 

território ao longo do tempo através de elementos arquitetónicos, vestígios arqueológicos 

ou outros bens culturais de cariz mais discreto, que refletem essa interação (vd. Cap. 

VI.1.3.); 

3. as dinâmicas socioculturais já que estas traduzem traços muito próprios da herança cultural 

da população do concelho (vd. Cap. VI.1.4.); 
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VI.1.2. PATRIMÓNIO NATURAL E PAISAGÍSTICO 

 

 

O DL 142/2008, de 24 de julho define “património natural” como “o conjunto dos valores naturais com 

reconhecido interesse natural ou paisagístico, nomeadamente do ponto de vista científico, da 

conservação e estético”. 

 

Pelas caraterísticas biofísicas do concelho o património natural e paisagístico (PNP)1 é diversificado 

e relacionado com as especificidades das respetivas unidades de paisagem (Cap. III.6.6.), sendo que 

cada elemento deverá ser valorizado, enquadrando, entre outros, circuitos turísticos, espaços de 

interpretação e ações de salvaguarda visando perpetuar os valores existentes. 

 

Deste modo, considerando o valor estético, científico e/ou paisagístico, foram considerados como 

elementos do PNP (fig. VI.1.1) e que consubstanciam sítios de interesse natural e paisagístico: 

 

1. os vales com interesse paisagístico das ribeiras de Odelouca, Perna Seca, Gavião e Rio Arade; 

2. os montes da Gralheira, Penedo Grande, Cerros da Rocha Branca2 e Monterroso, Rocha de 

Messines e Pico Alto; 

3. a depressão Lagoa-Tunes e do Polje de Tunes; 

4. o “canhão” cársico do Barranco do Ribeiro Meirinho; 

5. as albufeiras do Arade, Funcho e a de Odelouca; 

6. área de Vale Fuzeiros; 

7. a Mata Nacional da Herdade da Parra; 

8. a faixa litoral; 

9. as áreas com grande bacia de visão “miradouros”; 

10.o talude com falhas e geoides.

                                                
1 Os elementos a considerar enquanto PNP do concelho são consubstanciados pela análise biofísica, onde se encontram caraterizados 
do ponto de vista técnico e científico (vd. Cap. III). 
2
 Foi deliberado em 25 de fevereiro de 2015 iniciar o seu processo de classificação com grau e categoria de sítio de interesse municipal e 

estabelecer uma zona especial de protecção (Edital 53/2015). 
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1. OS VALES DO RIO ARADE, DAS RIBEIRA DE ODELOUCA, PERNA SECA E GAVIÃO 

 

Estes vales são considerados PNP pelas ruturas visuais que geram na unidade de paisagem “serra” e 

pelo uso do solo que pauta as áreas adjacentes, onde predomina uma agricultura de subsistência 

ligada aos citrinos e olival, além de algumas hortícolas, que contribuem para a diversificação do 

mosaico paisagístico (vd. fig. VI.1.1). 

 

O setor a jusante do Rio Arade, desde a cidade de Silves até à foz, é marcado por um vale aberto de 

fundo plano, bem destacado da morfologia envolvente mais movimentada, percorrido pelo Rio Arade 

que constitui o curso de água com maior impacte visual e paisagístico no concelho. Trata-se de um 

vale sob influência das marés e é essencialmente ocupado por vegetação ripícola e áreas de sapal 

intercaladas por áreas agrícolas e florestais (vd. fig. VI.1.2).  

 

 

Os vales da Ribeira de Odelouca, Perna Seca e Gavião são vales estreitos, encaixados, que se 

desenvolvem em terrenos movimentados num substrato xistento e que se destacam pela sua forte 

meandrização, cujos setores de acumulação são aproveitados para culturas de subsistência.  

 

Figura VI.1.2 

Paisagem no setor jusante do Rio Arade 

 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 69 

 

2. OS RELEVOS POSITIVOS DA GRALHEIRA, PENEDO GRANDE, CERRO DE MONTERROSSO, 

ROCHA DE MESSINES, PICO ALTO, MONTE DE SILVES E CERRO DA ROCHA BRANCA 

 

Todos os relevos positivos considerados como PNP ocorrem na depressão periférica (vd. Cap. III.2.). 

Para além dos elementos identificados existem outros que, apesar de não se destacarem, constituem 

uma interessante paisagem de relevos positivos ao longo da depressão essencialmente plana (vd. fig. 

VI.1.1). 

 

A Gralheira pertence ao conjunto de relevos de costeira (Cap. III.2.) a Oeste de São Bartolomeu de 

Messines (vd. fig. III.2.22), atinge os 282 m e destaca-se da envolvência pelo comando e dissimetria 

das vertentes, caraterística destes relevos (vd. fig. IV.13 e fig. IV.1.4)1. 

 

A noroeste da Gralheira situa-se o Cerro de Monterroso (246m) (vd. fig. IV.1.3 e fig. IV.1.4) que se 

destaca na paisagem pela imponência e coloração avermelhada da rocha (pelitos) que integra parte da 

vertente, visível devido a um movimento de massa. 

 

Encimado por uma cornija de arenitos associada a um relevo de costeira, semelhante ao monte da 

“Gralheira” o Penedo Grande, que limita a Norte a vila de S. Bartolomeu de Messines, ganha grande 

significado paisagístico local pela sua elevação (246m) e enquadramento da vila e pelos povoamentos 

de sobreiro que nele ocorrem em cotas mais elevadas, sobretudo na vertente exposta a Sul, e de 

pinheiro-manso nas áreas mais aplanadas e de menor altitude, na vertente exposta a Norte (vd. fig. 

IV.1.3). Esta proximidade à vila potencia o aproveitamento e valorização desta área para 

enquadramento e recreio. 

 

O monte do Pico Alto e a Rocha de Messines (vd. figs. IV.1.5 IV.1.6) são o conjunto de relevos que 

sobressaem a Este de S. Bartolomeu de Messines no extremo do concelho e que se prolongam para o 

concelho de Loulé. Apresentam elevado valor natural e paisagístico, quer pelas cotas e declives 

atingidos, quer pelas espécies florísticas que neles se desenvolvem, ou pelas suas caraterísticas 

geomorfológicas. A Rocha de Messines é um relevo facilmente identificado na paisagem dado constituir 

                                                
1 A Cornija de Arenitos da Amorosa encontra-se assinalada nas fig. VI1.3 e VI.1.4 por ser parte integrante do conjunto dos relevos de 
costeira a Oeste de São Bartolomeu de Messines, visível nas fotos, mas que não foi considerado enquanto PNP por não ter a expressão 
ou singularidade face aos demais valores naturais e paisagísticos considerados. 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 70 

um relevo tipo mesa cujo topo se apresenta quase plano. No Pico Alto, encontram-se implantados 3 

aerogeradores que permitem a identificação deste relevo a vários quilómetros de distância e que 

marcam de forma inequívoca a paisagem neste local. 

 

 

 

Figura VI.1.5 

Relevo positivo do Pico Alto 

 
 

Figura VI.1.6 

Relevo positivo da Rocha de Messines 

 
 

 

Localizado sensivelmente na charneira da depressão periférica o “monte de Silves” é considerado 

PNP devido ao seu valor geomorfológico e paisagístico-natural, mas também pelo enriquecimento 

paisagístico que proporciona à cidade de Silves. Esta desenvolve-se sobretudo na vertente Sul do 

monte, cuja malha edificada é pontualmente pautada por áreas verdes que constituem, muitas vezes, 

pátios interiores, que enriquecem paisagística e ambientalmente a cidade (fig. VI.1.7).  

Figura VI.1.3 

Relevos da Gralheira, Monterroso, Penedo Grande 

 

 
 

Figura VI.1.4 

Relevos da Gralheira, Monterroso, e cornija de 
arenitos da Amorosa 
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O valor paisagístico da cidade é reforçado pelo Rio Arade que enriquece a paisagem textural e 

cromática, além que é um local de avistamento de algumas aves aquáticas. 

 

O Cerro da Rocha Branca1, na confluência da Ribeira de Odelouca com o Rio Arade, e com cerca de 

90m de altitude, é um relevo positivo enquadrado pelo sapal do Arade o que confere a este local um 

elevado valor estético e conservacionista (vd. fig. VI.1.8). 

                                                
1 Em vias de classificação enquanto Sítio de Interesse Municipal. 

Figura VI.1.8 

Relevo positivo Cerro da Rocha Branca 

 

Figura VI.1.7 

Monte de Silves e a cidade de Silves (vista do miradouro a sul) 
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3. A DEPRESSÃO LAGOA-TUNES E O POLJE DE TUNES 

 

Situada sensivelmente no centro da orla meridional, com génese estrutural e erosiva e de natureza 

cársica, a depressão Lagoa-Tunes apresenta um desenvolvimento longitudinal na ordem de 20 km e 

destaca-se na paisagem pela extensa superfície plana face à envolvente (vd. fig. VI.1.1). 

 

Salientam-se, pela sua singularidade, os arrozais no limite Este da depressão, sendo que no limite 

Oeste, junto a Tunes, a ocorrência de um provável polje aberto em avançado estado de evolução (vd. 

fig. VI.1.9) contribui para a inundação do fundo em períodos chuvosos. 

 

 

4. O “CANHÃO” CÁRSICO DO BARRANCO DO RIBEIRO MEIRINHO 

 

Localizado a sudeste de S. Bartolomeu de Messines, o canhão do Barranco do Ribeiro Meirinho é 

testemunho dos muitos condicionamentos estruturais e litológicos que a rede hidrográfica encontra ao 

longo do seu percurso. O seu traçado meandrizado denuncia controlo estrutural, tendo evoluído 

possivelmente por erosão cársica (vd. figs. VI.1.1 VI.1.10). 

 

Figura VI.1.9 

Polje deTunes 
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Apesar da sua fraca extensão, expressão espacial e até exuberância, este elemento é considerado 

como PNP, pela sua singularidade no contexto do concelho. 

 

 

5. AS ALBUFEIRAS DE ÁGUAS PÚBLICAS DO ARADE, FUNCHO E SETOR MONTANTE DE 

ODELOUCA 

 

Para além do seu valor económico e social, as albufeiras de águas públicas constituem um importante 

elemento paisagístico permitindo uma abertura visual que contrasta com os relevos movimentados que 

as rodeiam. Também em termos cromáticos e texturais os espelhos de água enriquecerem e 

diversificam a paisagem (vd. fig. VI.1.1). 

 

Figura VI.1.10 

“Canhão” Cársico do Barranco do Rib.º Meirinho 
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Para além de espécies de avifauna que têm a serra como biótopo, a paisagem é ainda enriquecida com 

o aparecimento de aves aquáticas junto aos espelhos de água. Constituem áreas potenciais de recreio 

e lazer e de valorização económica, devendo acautelar-se a capacidade de resiliência destes locais e o 

impacte paisagístico que eventuais ações antrópicas possam comportar. 

 

 

6. VALE FUZEIROS E ÁREA ENVOLVENTE 

 

A área de Vale de Fuzeiros apresenta uma diversidade patrimonial substantiva, nomeadamente 

património natural, paisagístico e histórico-arqueológico (vd. Cap. VI.2.). Do PNP salienta-se o Cerro de 

Monterroso e o vale de fratura largo que se desenvolve na depressão periférica (vd. fig. VI.1.1). 

 

Para além das diferenças altitudinais, a área de interesse patrimonial natural e paisagístico de Vale de 

Fuzeiros delimitada apresenta uma paisagem de grande valor cultural, associada aos múltiplos usos 

que ocorrem naquele espaço, traduzindo-se numa paisagem cultural de onde se destaca um 

interessante mosaico paisagístico constituído por áreas agrícolas distintas, de onde sobressaem os 

citrinos e culturas de sequeiro intercalados por áreas de mato e povoamentos florestais de tipologias 

diversas (vd. fig. VI.1.11). 

 

 

 

Figura VI.1.11 

Paisagem-tipo da área de Vale Fuzeiros 
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7. A MATA NACIONAL DA HERDADE DA PARRA 

 

Submetida a regime florestal total, a Mata Nacional da Herdade da Parra integra-se no sítio de 

Monchique da Rede Natura 2000 e constitui uma importante área para a conservação da natureza e 

biodiversidade, com abundância de sobreiros e medronheiros, pinheiros bravos, salgueiros e até 

castanheiros e carvalhos (vd. Cap. III.6.5.). É ainda uma área de refúgio de veados, facilmente 

observáveis (vd. fig. VI.1.1). 

 

Apesar dos valores e potencial que encerra, apresenta uma paisagem ainda pouco valorizada nos 

circuitos turísticos e que importa potenciar, de forma a trazer benefícios para a dinâmica económica 

das populações e permitir manutenção de todo o território envolvente. 

 

 

8. LITORAL 

 

Não obstante da pressão humana, o litoral concelhio apresenta diversos elementos de património 

natural e paisagístico de elevada diversidade e valor apesar da modesta área que ocupa (fig. VI.1.1). 

Foram definidos enquanto elementos litorais de PNP: 

 

 as arribas da Praia de Armação de Pêra; 

 o troço final da Ribeira de Alcantarilha que dá origem a uma área húmida de elevado valor 

conservacionista, o Sapal de Armação de Pêra; 

 o sistema dunar da Praia Grande; 

 o extenso areal contínuo das praias concelhias;  

 a lagoa dos Salgados. 

 

Considerando alguns destes elementos, optou-se por definir uma área de elevado interesse patrimonial 

e paisagístico, designada por Sistema Sapal de Armação de Pêra – Lagoa dos Salgados1, cujo valor é 

determinado não só pelas ocorrências individuais, mas também pelo conjunto - praia, dunas, sapal e 

laguna litoral, os usos envolventes e as interações estabelecidas. 

                                                
1Esta área é delimitada pelo “sapal” de Armação de Pêra a poente, a lagoa dos Salgados a nascente a norte pela EM 526 e a sul, pelo 
Oceano Atlântico 
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Pertencentes ao setor poente do litoral concelhio, (vd. cap. III.2.), as arribas de Armação de Pêra (vd. 

fig. VI.1.12) são constituídas por materiais calcários encontrando-se atualmente fortemente 

antropizadas em consequência dos processos de urbanização. Não obstante, são consideradas PNP 

do concelho, sobretudo na perspetiva da sua conservação. 

 

O sapal de Armação de Pêra e a Lagoa dos Salgados são dois elementos de elevado valor 

patrimonial e paisagístico, onde ocorrem inúmeras espécies de valor conservacionista, constituindo 

elementos de inegável valor estético e paisagístico (vd. Cap. III.6. e fig. III.6.9.) e com grande potencial 

para o desenvolvimento ornitológico.  

 

Num total de quase 4 km de areal, as praias do concelho apresentam diversidade paisagística na 

medida em que neste estreito troço de costa se desenvolve um sistema praia-arriba (troço poente) e 

um sistema praia-duna (troço nascente). É um areal contínuo, diverso e de elevada beleza, constituindo 

sem dúvida um dos elementos de PNP concelhio a salientar (vd. fig. VI.1.12). 

 

O cordão dunar da Praia Grande em Pêra apresenta uma extensão considerável e elevado valor 

florístico. É dos poucos setores de acumulação do Barlavento Algarvio sendo essencial à manutenção 

dos espaços envolventes, pelo que a sua conservação deve ser garantida (vd. fig. VI.1.13). 

 

 

Considerada como PNP pelo seu valor conjunto, o sistema de sapal de Armação de Pêra – lagoa 

dos Salgados, é considerado uma área de elevado interesse paisagístico pela riqueza florística, 

Figura VI.1.12 

Arribas da praia de Armação de Pêra e areal 

 

Figura VI.1.13 

Cordão dunar da Praia Grande 
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faunística e morfológica (vd. VI.1.14). No seu interior ocorre, além dos elementos já caraterizados, um 

interessante pinhal que possui as únicas estruturas arbóreas com expressão visual nesta área e onde 

se desenvolvem espécies florísticas e faunísticas de valor (vd. Cap. III.6.) e um “bosque” de aroeiras 

junto à Praia Grande (vd. fig. VI.1.15). 

 

É uma área onde cada elemento que a constitui vale por si e pelo todo que origina, com elevado 

potencial para atividades de recreio e lazer, como percursos pedestres ou cicláveis, observação de 

aves, etc., enriquecidos por “miradouros” naturais que permitem ao transeunte fruir do espaço. 

 

 

9. MIRADOUROS 

 

Foram considerados como miradouros os locais privilegiados para observação da paisagem, 

representados por estruturas de cariz formal, com sinalética e estacionamento, como também 

estruturas informais. São locais cuja bacia de visão merece ser assinalada como património natural e 

paisagístico do concelho. De um total de 8 pontos de contemplação no concelho, 4 localizam-se na 

envolvência das albufeiras do Arade e Funcho e permitem observar a paisagem serrana e os espelhos 

de água (vd. fig. VI.1.1). 

 

Figura VI.1.14  
Paisagem do sistema Sapal de Armação de Pêra – Laguna dos Salgados 
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No contacto da unidade de paisagem depressão periférica com o barrocal foram identificados dois 

miradouros, um a sul da Cidade de Silves, cuja bacia visual se estende para norte (fig. VI.1.7) e outro, 

próximo do lugar da Torre, sem quaisquer estruturas de apoio, cuja bacia visual para sul (fig. VI.1.16). 

 

O Pico Alto é, de igual forma, um local de excelência para observação da paisagem, com uma bacia 

visual de praticamente 360º (vd. fig. VI.1.17). 

 

Figura VI.1.15 

“Bosque” de Aroeiras adjacente ao cordão dunar 

 

Figura VI.1.16 

Miradouro da Torre 
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No Sul apenas identificou um miradouro, localizado na Vila de Armação de Pêra, com vista sul para a 

praia e oceano. É uma estrutura recentemente requalificada, pertencente à marginal de Armação de 

Pêra estando associado à ecovia litoral que atravessa esta vila. 

 

 

 

10. TALUDE COM FALHAS E GEOIDES 

 

O geomonumento apontado junto a Portela de Messines foi colocado a descoberto pela abertura de um 

talude antrópico. Nesse local é possível observar a transição entre o topo do Complexo margo-

carbonatado de Silves e o Complexo Vulcano-sedimentar que marca o fecho da depressão periférica. 

Verifica-se uma sucessão de camadas, constituídas na base por tufos de cor acinzentada a cinzento-

esverdeada, muito misturados com os pelitos (o substrato encaixante) de cor avermelhada (OLIVEIRA, 

1984). Ao longo destas camadas é ainda possível observar “esférulas vítreas esbranquiçadas, 

esverdeadas ou amareladas”, cristais pequenos em regra incolores e massas castanho-avermelhadas 

a quase negras (OLIVEIRA, 1984). Em direção ao topo começam a distinguir-se bancadas de doleritos 

(escoadas ou filões camada) que se prolongam para montante na vertente, até ao contacto com os 

calcários dolomíticos.  

 

Figura VI.1.17 

Vista Pico Alto – quadrante norte 
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Todo o conjunto está cortado por falhas que deslocaram claramente as bancadas, tornando muito 

evidente o movimento dos blocos individualizados. A individualização deste local prende-se com o 

testemunho litológico, geológico e geomorfológico que encerra e por constituir um local de transição 

entre dois períodos distintos, permitindo compreender o comportamento do substrato encaixante à 

intrusão do complexo Vulcano-sedimentar. 

 

 

 

VI.1.3. PATRIMÓNIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 

 

 

Ao longo da evolução, as comunidades humanas foram-se instalando onde o território possibilitava a 

sua sobrevivência, deixando até aos dias de hoje um importante legado a conhecer, proteger, mas 

também a valorizar e potenciar como recurso. 

 

Como referido, as UHP definidas (vd. Cap. III.6.) apesar de considerarem critérios antrópicos como 

questões demográficas ou de povoamento, assentam ainda numa base física faltando olhar para a 

paisagem tendo em conta as caraterísticas culturais, uma vez que, apesar do determinismo geográfico 

evidente, que condicionou historicamente e condiciona ainda hoje a permanência de população no 

território, a ação do ser humano sobre este, tem vindo a deixar marcas que constituem a base da sua 

identidade. 

 

Independentemente da monumentalidade gerada, a presença do Homem construiu paisagens e deixou 

vestígios de maior ou menor escala que vão desde elementos rupestres ou megalíticos, villae romanas, 

castelos medievais, aglomerados urbanos, assentos de lavoura, modos de trabalhar a terra que 

produzem a paisagem que hoje (re)conhecemos e que importa proteger e valorizar. 

 

Desta forma o património cultural histórico-arqueológico aqui abordado compreende elementos 

construídos per se e os contextos onde estes ocorrem pois também eles refletem e reforçam a 

identidade e a herança cultural do concelho de Silves. 
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Entende-se que o património histórico-arqueológico do concelho pode funcionar como recurso territorial 

identificador (já que cria “imagens de marca”) e diferenciador, no quadro da competitividade territorial. 

 

 

VI.1.3.1. ENQUADRAMENTO LEGAL E CONCEPTUAL 

 

 

Em Portugal, a noção da importância de salvaguarda dos elementos patrimoniais remonta ao 

Renascimento, época em que surgiram as primeiras manifestações de preocupação de salvaguarda de 

testemunhos da presença humana no território, com especial atenção aos elementos pertencentes à 

antiguidade clássica. Foi no entanto a partir do séc. XX que se começaram a construir as bases legais 

e conceptuais de proteção e valorização do património conforme hoje as conhecemos. 

 

Na verdade, a implantação da república foi determinante na implementação de novos quadros legais, 

associados à emergência de um novo conceito de património cultural, mais afastado da noção de 

“antiqualha” mas ainda muito ancorado nas expressões materiais de maior monumentalidade. 

 

Na década de 30 do séc. XX começam a surgir os primeiros movimentos internacionais com 

preocupações no âmbito da preservação dos valores patrimoniais e das suas necessidades de 

manutenção, sendo a Carta de Atenas (1931) o primeiro documento internacional nesse sentido, 

iniciando uma mudança de paradigma do conceito de património cultural (vd. quadro VI.1). Chama a 

atenção, entre outros, para a importância de promoção da salvaguarda do imóvel e da sua envolvência, 

sugerindo que a sua manutenção possa ser garantida via ocupação do mesmo, desde que respeitado o 

caráter histórico, artístico ou científico do elemento. 

 

Em Portugal, e em consonância com as recomendações daquele documento são publicados, entre a 

década de 30 e meados do Séc. XX, alguns diplomas legais que reforçam e dão corpo à proteção dos 

elementos patrimoniais, designadamente: 

 
a. o Decreto n.º 20 985, de 7 de março de 1932, que amplia a noção de valor nacional através da 

criação da figura “Imóveis de Interesse Público” que se destaca da figura de Monumento Nacional por 

não reunir tanta notoriedade; 
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b. o Decreto n.º 21875, de 18 de novembro de 1932, que determina a criação de Zonas de Proteção 

aos edifícios públicos de reconhecido valor arquitetónico; 

c. a Lei n.º 2032, de 11 de junho de 1949, que estabelece que a noção de valor patrimonial passa a ser 

estendida também ao valor arqueológico ou paisagístico de elementos ou conjuntos. Cria ainda a figura 

de Imóveis de Valor Concelhio. 

 

Já na segunda metade do século XX e, em grande parte, como consequência das novas realidades 

urbanísticas do pós-guerra, a comunidade internacional promoveu sucessivos documentos em jeito de 

recomendação que vão tornando a noção de património menos hermética e cada vez mais abrangente 

e articulada com as diversas relações que o Homem estabelece com o território (vd. quadro VI.1.1). 

 

Quadro VI.1.1 

Principais orientações internacionais sobre património 

Ano Documento Linhas de Pensamento 

1964 Carta de Veneza 
 - Considera a criação arquitetónica isolada e em conjunto, em ambiente rural e urbano. 
- Estende o conceito de monumento histórico às obras mais modestas que foram adquirindo significado 
cultural. 

1972 

Convenção para 
a proteção do 

Património 
Mundial, Cultural 

e Natural 

- Apesar de muito direcionada para os elementos excecionais no quadro do património mundial, salvaguarda um 
elemento cultural (natural ou construído) pode não possuir valor mundial, não significando que, para outros fins, não 
possa ter valor excecional; 
- Introduz o património natural no âmbito das preocupações de conservação e salvaguarda; 
- Define as categorias de Monumento, Conjunto ou Sítio de Interesse, adotadas posteriormente noutros 
documentos; 
- o património é encarado como parte integrante do conceito de desenvolvimento sustentável; 
- sugere reforços para a sensibilização das populações para a importância dos elementos patrimoniais. 

1975 
Carta Europeia do 

Património 
Arquitetónico 

- Encara a património como testemunho da história e da importância de uma sociedade enquanto capital 
espiritual, cultural, económico e social; 
- Os conjuntos históricos são considerados facilitadores da repartição das atividades e uma maior integração 
das populações. 
- O património arquitetónico como valor educativo determinante, pelo que reforça a importância do envolvimento 
das populações na sua conservação. 

1985 

Convenção para 
a Salvaguarda do 

Património 
Arquitetónico da 

Europa 

- Nova definição de património arquitetónico, englobando bens imóveis de interesse histórico, arqueológico, 
artístico, cientifica, social ou técnico, sob a forma de monumentos, conjuntos ou sítios; 
- Salienta a importância da inclusão da proteção do património arquitetónico no âmbito do ordenamento do 
território, devendo a conservação, promoção e realização do património um elemento fundamental das políticas em 
matéria de cultura, ambiente e ordenamento do território; 
- Salienta a importância da utilização dos elementos patrimoniais tendo em conta as necessidades 
contemporâneas; 
- Realça a unidade do património cultural e dos laços existentes entre a arquitetura, as artes, as tradições populares 
e os modos de vida nas mais diversas escalas espaciais. 

1990 

Carta 
Internacional 

sobre a Proteção 
e a Gestão do 

Património 
Arqueológico 

- Assume que o conhecimento e a compreensão das origens e do desenvolvimento das sociedades humanas são 
de fundamental importância para a identificação das suas raízes culturais e sociais; 
- Defende que a proteção do património arqueológico requer uma base alargada de conhecimentos e 
competências profissionais e cientificas e a cooperação das autoridades governamentais, de investigações 
académicas, de empresas privadas ou públicas, e do público em geral; 
- Reforça o carácter frágil e não renovável do património arqueológico; 
- Reforça a importância da integração das políticas para a proteção do património arqueológico com as de 
planeamento e desenvolvimento do território. 

1997 
Convenção 

europeia para a 
Proteção do 

- O património arqueológico enquanto fonte da memória coletiva e instrumento de estudo histórico-científico 
- Integra estruturas, construções, agrupamentos arquitetónicos, sítios valorizados, bens móveis e monumentos de 
outra natureza, bem como o respetivo contexto, quer localizados no solo ou submersos; 
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Património 
Arqueológico (1.ª 
versão em 1992) 

- Dá orientações específicas para a proteção do património e sua integração nos instrumentos de 
ordenamento do território; 

2000 

Carta de Cracóvia 
sobre os 

princípios para a 
conservação e 

restauro do 
património 
construído 

- Considera a manutenção e a reparação como parte fundamental do processo de conservação do património 
arquitetónico, urbano ou paisagístico; 
- Assume que as cidades e as aldeias históricas, no seu contexto territorial, representam uma parte essencial do 
património, devendo cada conjunto ser considerado como um todo e harmonizar os usos mais importantes do 
território com valores paisagísticos essenciais. 
- Salienta a necessidade de identificar os riscos de degradação e criar mecanismos de prevenção e atuação. 
Alerta para o facto do turismo cultural poder constituir um fator de risco para a preservação dos elementos 
patrimoniais; 
- Considera o envolvimento da população nas decisões, bem como a formação e educação essenciais à 
conservação do património. 

2005 

Convenção 
Quadro do 

Conselho da 
Europa relativa ao 

Valor do 
Património 

Cultural para a 
Sociedade (Faro) 

- Define património cultural como um conjunto de recursos herdados do passado que as pessoas identificam, 
independentemente do regime de propriedade dos bens, como um reflexo e expressão dos seus valores, crenças, 
saberes e tradições em permanente evolução. Inclui todos os aspetos do meio ambiente resultantes da interação 
entre as pessoas e os lugares através do tempo; 
- Encara o património cultural como um todo integrado independente da sua notoriedade; 
- Reforça a responsabilidade partilhada perante o património cultural e a participação pública. 

2009 

Convenção de 
Viena. Um 

incentivo ao 
património em 

período de 
recessão 

económica 

- Reforça o papel fundamental do património no desenvolvimento e implementação de políticas de recuperação 
económica sustentável, 
- Defende que, a longo prazo, o investimento em património constitui uma solução sustentável de sucesso 
garantido para fazer face à recessão económica; 
- O património como instrumento eficaz no relançamento da atividade económica e na criação de emprego. 

2009 

Carta de Bruxelas 
sobre o Papel do 

Património 
Cultural na 

Economia e para 
a Criação de uma 

Rede Europeia 
para o seu 

Reconhecimento 
e Difusão1 

- Defende que o património cultural deve ser olhado como um ativo não renovável, devendo ser entendido como 
um serviço publico básico capaz de proporcionar desenvolvimento e o bem-estar das populações e essencial 
para a coesão social; 
- Assume como essencial a aposta na educação e acessibilidade para todos dos bens e serviços culturais; 
- O património cultural e as atividades a ele associadas possuem um elevado índice de rentabilidade social e 
contribuem para o desenvolvimento de atividade de I&D o que se pode revestir de elevado interesse sobretudos 
em territórios periféricos, marcados fortemente pelo despovoamento. 

 

Em Portugal, no ano de 1985, foi publicada a Lei do Património Cultural Português2, que mantendo 

alguma continuidade dos diplomas anteriores e, de certa forma, sistematizando-os, reflete também as 

novas linhas de pensamento emergentes ao longo da segunda metade do século XX. É aqui entendido 

que “o património cultural português é constituído por todos os bens materiais e imateriais que, pelo 

seu reconhecido valor próprio, devam ser considerados de interesse relevante para a permanência e 

identidade da cultura portuguesa através do tempo”3.  

 

Com a publicação deste diploma e a transposição para o direito interno4 da Convenção para a 

Salvaguarda do Património Arquitetónico da Europa, verifica-se uma nova mudança de paradigma 

                                                
1 Tradução livre. 
2 L 13/85, de 6 de julho. 
3 Art.º 1.º, da L 13/85, de 6 de julho. 
4 Resolução da Assembleia da República n.º 5/91. 
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acerca dos elementos a considerar enquanto património cultural, abrangendo agora também os 

domínios do imaterial e do intangível, ao mesmo tempo que os motivos de interesse cultural relevantes 

ampliam o seu espetro. Completa-se assim a tríade clássica de valor de interesse histórico, artístico e 

arqueológico, com o interesse científico, social ou técnico do elemento patrimonial. 

 

Todo o desenvolvimento do pensamento sobre o património repercutiu-se na evolução dos diplomas 

legais que o enquadram, sendo hoje a Lei 107/2001 de 8 de setembro, que estabelece as bases da 

política e do regime de proteção e valorização do património cultural (LBPC). Consagra-se aqui que 

integram o património cultural todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de 

cultura, portadores de interesse cultural relevante, devam ser objeto de especial proteção e 

valorização” (n.º 1, art.,º 2.º). Aquele interesse é determinado pelo valor “histórico, paleontológico, 

arqueológico, arquitetónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou 

técnico” (n.º 3, art.º 2,º) que reflete valores “de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, 

raridade, singularidade ou exemplaridade” (ibidem). 

 

Esta noção de património cultural integra o conjunto de bens materiais e imateriais de interesse 

cultural relevante e os respetivos contextos que, pelo seu valor de testemunho, possuam com 

aqueles uma relação interpretativa e informativa” (n.º 6 do art.º 2.º), ampliando-se assim a noção de 

património cultural e permitindo a sua abordagem de forma mais holística e integrada. 

 

Segundo a LBPC, a proteção dos bens culturais é efetuada através da sua classificação e 

inventariação1. A classificação constitui “o ato final do procedimento administrativo mediante o qual se 

determina que certo bem possui um inestimável valor cultural” (n.º 1 do art.º18, da LBPC). 

 

Os bens culturais imóveis são classificados segundo as categorias de: 

 

1. monumento que são todas as construções particularmente notáveis pelo seu interesse histórico, 

arqueológico, artístico, científico, social ou técnico, incluindo as instalações ou os elementos 

decorativos que fazem parte integrante de tais construções; 

                                                
1 Entende-se por inventariação de bens culturais o “levantamento sistemático, atualizado e tendencialmente exaustivo dos bens 
culturais” (n.º 1 do art.º19, da LBPC). Os bens culturais classificados após a aprovação do plano determinarão anualmente a alteração e 
republicação da carta de condicionantes (vd. cap. IX.4 ). 
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2. conjuntos (arquitetónicos): agrupamentos homogéneos de construções urbanas ou rurais notáveis 

pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, social ou técnico, e suficientemente 

coerentes para serem objeto de uma delimitação topográfica; 

3. sítio, correspondente a obras combinadas do homem e da natureza, parcialmente construídas e 

constituindo espaços caraterísticos e homogéneos para serem objeto de uma delimitação topográfica, 

notáveis pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, social ou técnico1. 

 

O seu grau interesse cultural pode ser: 

 

1. interesse nacional, quando a respetiva proteção e valorização, no todo ou em parte, represente um 

valor cultural de significado para a Nação2; 

2. interesse público, quando a respetiva proteção e valorização represente um valor cultural de 

importância nacional, mas para o qual o regime de proteção inerente à classificação de interesse 

nacional se mostre desproporcionado3; 

3. interesse municipal, quando representam um valor cultural de significado predominante para um 

determinado município4. 

 

Existe ainda um elevado número de elementos que apesar de não reunirem interesse cultural 

categorizado, expressam também a cultura e identidade do povo, devendo por isso ser inventariados, 

integrados e analisados enquanto património cultural, permitindo uma maior articulação e mais eficaz 

potenciação dos recursos patrimoniais no quadro do ordenamento do território. 

 

Assim, e para além da classificação de bens culturais que refletem o interesse cultural promovido na 

LBPC, existem ainda outros elementos que apesar de não encontrarem enquadramento à luz daquele 

diploma, constituem importantes recursos territoriais associados à cultura e identidade concelhia, que 

foram ainda identificados no plano, com o intuito de: 

 

1. identificar eventuais elementos que possam ser sujeitos a procedimentos de classificação; 

                                                
1 Art.º 1.º da Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitetónico da Europa, transposta para direito interno pela RAR 5/91, de 23 
de janeiro (aprovada a 16 de outubro de 1990). 
2 N.º 4 do art.º 15.º da L 107/2001, de 8 de setembro. 
3 N.º 5 do art.º 15.º da L 107/2001, de 8 de setembro. 
4 N.º 6 do art.º 15.º da L 107/2001, de 8 de setembro. 
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2. identificar outros elementos que, não se enquadrando naquele procedimento, devem encontrar 

num PDM medidas que permitam a sua proteção e valorização e que estes bens sejam 

integrados com as demais políticas de ordenamento e desenvolvimento do território. 

 

Considera-se que este capítulo vai ao encontro dos objetivos primários da política do património 

cultural (n.º 2, art.º 12) o conhecimento (a caraterização efetuada), a proteção (ZEP e outras 

medidas), a valorização e o crescimento de bens. 

 

 

VI.1.3.2. PATRIMÓNIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DO CONCELHO DE SILVES 

 

Fruto da sua evolução e importância histórica, o concelho de Silves apresenta uma elevada diversidade 

de bens culturais que se distribuem por épocas distintas e retratam diversos contextos do modus 

vivendi da época a que se reportam (vd. fig. IV.1.18 e quadro VI.1.2). 

 

De uma forma geral, considera-se que o concelho de Silves apresenta maior densidade de elementos 

no setor sul, com especial destaque para o eixo Silves-S. Bartolomeu de Messines, correspondendo, 

grosso modo, à depressão periférica na qual se dispõem bons solos e água, essenciais a subsistência 

das populações. 

 

 

1. O PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DA UNIDADE HOMOGÉNEA DE PAISAGEM 

SERRA 

 

A UHP “serra” não tem constituído uma área atrativa à concentração populacional, podendo-se afirmar 

que é aqui onde a ruralidade se sente de forma mais intensa. A ocupação do solo é, desde sempre, 

maioritariamente florestal, com a agricultura a ser praticada nos fundos de vale, com terrenos com 

melhor capacidade de uso e potencial de utilização agrícola. É também nestas áreas onde se 

encontram os vestígios mais antigos da ocupação humana registada nesta unidade, dos quais são 

exemplo as necrópoles da Sapeira e do Monte Branco, datadas do séc. I e II, respetivamente1.  

 

                                                
1 http://www.cm-silves.pt/portal_autarquico/silves/v_pt-PT/menu_turista/concelho/freguesias/s_marcos_serra/ 
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Ainda hoje a população tende a concentrar-se em posição próxima aos fundos de vale, como é o caso 

da aldeia de São Marcos da Serra, ou dos lugares da Azilheira, Sapeira e Talurdo1. São na sua maioria 

aglomerados de dimensão modesta, associados à agropecuária e floresta, sobretudo exploração de 

cortiça, onde as práticas associadas ao mundo rural ainda se encontram bastante enraizadas.  

 

Para além destes aglomerados, encontram-se ainda dispersos por toda a serra, sobretudo na 

subunidade oriental, pequenos assentos de lavoura, na sua maioria abandonados, mas que 

constituem uma herança cultural com algum potencial de utilização, entre outras como infraestruturas 

de apoio ao turismo de natureza, e.g., casas de abrigo, ou mesmo aproveitadas para o 

desenvolvimento de unidades de turismo rural como forma de dinamizar esta unidade de paisagem 

permitindo ainda a perpetuação dos traços gerais da paisagem. 

 

A construção é caraterística da serra algarvia, de dimensão modesta, normalmente com um piso (rés 

do chão), sendo o xisto o material de construção dominante nos edifícios mais antigos, podendo ou não 

ser revestidos de cal, com telhados de uma ou duas águas revestidos a telha, por vezes apoiada em 

esteiras de cana. Quando constituem habitações, são de natureza unifamiliar e normalmente têm 

associadas dependências, imediatamente anexas ou próximas, funcionalmente dedicadas a arrumos 

de alfaias e adubos agrícolas, palheiros, pocilgas, etc.. É também caraterística e notória a flexibilidade 

evolutiva das habitações, através da sua ampliação com a construção de novas células adjacentes 

justificadas, muitas vezes, pelo aumento do agregado ou na tentativa de melhorar condições de 

habitabilidade do espaço. 

 

A Vila de S. Marcos da Serra, sede de freguesia, é o aglomerado de maiores dimensões na UHP 

serra. Sobressai na paisagem pela morfologia compacta que apresenta e porque o edificado 

acompanha o monte onde está instalada. No essencial o edificado é constituído por moradias 

unifamiliares de um piso e com fachadas brancas e chaminés caraterísticas que lhe conferem 

homogeneidade. 

                                                
1 A aldeia do Talurdo encontra-se instalada numa portela, e a sua origem pode-se prender pela exploração de recursos florestais. 
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Do centro da vila emerge uma praça central, enquadrada pela Igreja Matriz de S. Marcos (datada da 

primeira metade do séc. XVI, que sofreu diversas intervenções, sendo hoje um produto da arquitetura 

religiosa de estilo manuelino e barroco) (vd. fig. VI.1.19), enriquecida com um miradouro sobre o vale 

da ribeira de Odelouca. 

 

Na proximidade da Igreja Matriz encontra-se uma casa rural cuja particularidade e interesse cultural 

reside no facto de esta apresentar uma chaminé caraterística de grandes dimensões1. “Trata-se de 

um elemento sem paralelo em todo o Algarve, pela sua dimensão e idade (século XVII2; fig. VI.1.20). 

 

Outros elementos marcantes e com elevado valor identitário, determinantes no desenvolvimento de S. 

Marcos, são a via-férrea, que rasga a paisagem sensivelmente N-S, e os edifícios que lhe são 

associados. Localizado na entrada sul da vila, o apeadeiro de S. Marcos, apresenta um conjunto de 

edifícios de arquitetura modesta, destacando-se o edifício de apoio aos passageiros de dois pisos e de 

onde se destacam os alinhamentos de janelas emoldurados em cantaria. 

 

No Limite Sul desta unidade, já bem próximo do contacto com a UHP da depressão periférica, 

identifica-se o menir dos Abrutiais3, e a Capela de Sant’ana. 

                                                
1 Classificada como imóvel de interesse municipal pelo Decreto 45/93, de 30, de Novembro 1993. 
2 http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/70970/. 
3 Imóvel classificado como “monumento de interesse municipal”, de acordo com o Edital 36/2016. 

Figura VI.1.19 

Igreja Matriz de S. Marcos 
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O primeiro remonta, a par com os congéneres distribuídos pelo concelho, ao período neolítico, 

constituindo um monólito talhado em “arenito de silves”, de cor vermelha1.  

 

A Capela de Sant’ana (vd. fig. VI.1.21), por sua vez, constitui uma pequena ermida, de data de 

construção desconhecida, sabendo-se que já existia em meados do séc. XVIII. Foi nas suas 

imediações que se terá dado o combate de Sant’ana em 1834, retratado no painel de azulejos 

colocado no adro da ermida, sendo um dos protagonistas José Joaquim de Sousa Reis, o “Remexido”. 

A Capela de Sant’ana constitui deste modo um importante elemento da memória coletiva local. 

 

Assim, e em jeito de síntese, a UHP da Serra apresenta caraterísticas culturais e patrimoniais 

fortemente ancoradas nas vivências rurais que se têm perpetuado ao longo dos tempos. A sua riqueza 

reside sobretudo pelo conjunto proporcionado pelas extensas áreas florestais, intercaladas pela 

atividade agrícola nos fundos de vale e pontuadas de pequenos aglomerados populacionais e 

habitações dispersas. Onde ainda subsistem algumas habitações de construção tradicional, que se 

traduzem num mosaico paisagístico de caraterísticas únicas que importa potenciar, salvaguardando a 

sua essência rural. 

 

                                                
1 A propósito da litologia do concelho vd. Cap. III.2.4. 

Figura VI.1.20 

Casa rural com chaminé algarvia do séc. XVII 
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Assim, em jeito de síntese, destacam-se nesta UHP os seguintes bens culturais: 

 

 

2. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DA UNIDADE HOMOGÉNEA DA DEPRESSÃO 

PERIFÉRICA 

 

Localizada a sul do maciço antigo (vd. Cap. III.2.) a UHP depressão periférica, coincidente com a 

formação “grés de Silves”, possui uma diversidade considerável de recursos naturais aproveitados pelo 

Homem desde os tempos mais remotos aos dias de hoje. Na verdade, a relativa abundância de 

recursos naturais, bem como a sua morfologia, fizeram desta UHP um local privilegiado para o 

Figura VI.1.21 

Capela de Sant’Ana 

 
 

Quadro VI.1.2 

Bens Culturais da UHP Serra 

DESIGNAÇÃO LOCAL SITUAÇÃO 

Casa com Chaminé algarvia do séc. XVII São Marcos da Serra Classificado 

Igreja Paroquial de São Marcos da Serra São Marcos da Serra Com interesse de Classificação 

Capela de Santa Ana Santa Ana Com interesse de Classificação 

Estação de Caminho-de-ferro São Marcos da Serra Bem patrimonial inventariado 

Menir dos Abrutiais Abrutiais Classificado 

Conjunto da Aldeia do Talurdo Talurdo Com interesse (inventariados) 
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assentamento de povoados. A presença do Rio Arade, que providenciava recursos piscícolas, 

disponibilidade hídrica para as culturas, terrenos férteis, constituindo ainda uma importante via de 

comunicação no setor poente do concelho, terá potenciado o desenvolvimento desta área. 

 

A paisagem é marcada pela agricultura de sequeiro e de regadio e pequenos aglomerados próximos do 

fundo da depressão, que se desenvolvem ao longo das vias de comunicação, determinando assim um 

(sub)sistema de povoamento linear. As aldeias constituem núcleos de pequena dimensão, com uma 

forte relação com o trabalho no campo.  

 

De riqueza patrimonial elevada (vd. Fig. VI.1.18 e quadro VI.1.3), a presença humana nesta unidade 

remonta ao neolítico havendo testemunhos de arte rupestre na área de Vale Fuzeiros sendo também aí 

que se localiza a maioria dos monumentos de expressão megalítica do concelho, dos quais se 

destacam: 

1. o Menir dos Gregórios1 (vd. fig. VI.1.22); 

2. o Menir da Horta de Baixo2; 

3. os Menires 1, 2 e 3 da Vilarinha3; 

4. a Anta de Pedreirinha4. 

 

                                                
1 Classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 1/86, de 3 de janeiro. 
2 Classificado como Monumento de interesse municipal, de acordo com o edital 37/2016 de 8 de Junho. 
3 Classificados como monumentos de interesse municipal, de acordo com os editais 40, 43 e 44/2016 de 15 de junho, 4 de julho e 5 de 
julho, respectivamente.  
4 Classificado como Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital n.º 43/2010, de 22 de abril. 

Figura VI.1.22 

Menir dos Gregórios 
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Para além destes monumentos, destaca-se o caso de Santo Estevão ou Cumeada onde foram 

identificados “vestígios de antigas minerações que poderão remontar à Idade do Bronze” (GOMES, 

2002). 

 

O ferro “foi explorado no Monte Rosso e no Monte Agudo, perto da povoação da Amorosa (…) e 

provavelmente, na mina de Picalto [Pico Alto] ” (ibidem). A exploração mineral ter-se-á perpetuado no 

tempo permitindo assim àqueles povoados prosperar durante as épocas posteriores. 

 

 

Nesta UHP, e sobretudo na área de Vale Fuzeiros, ocorre um conjunto interessante de necrópoles e 

sepulturas, algumas em bom estado de conservação, pertencentes à Alta Idade Média como são 

exemplo:  

1. Necrópole da Pedreirinha1; 

2. Necrópole da Forneca2; 

3. Necrópole da Pedreirinha3; 

4. Necrópole de Vale Fuzeiros/Carrasqueira4; 

5. Sepultura 15 e 26 Vale Fuzeiros/ Forneca; 

6. Sepultura de Vale Fuzeiros/ Horta de Baixo7; 

7. Sepultura da Pedreirinha; 

8. Sepultura dos Canhestros8. 

 

É também desta época a necrópole identificada no Cerro do Castelo (vd. fig. VI.1.23), a Este da Vila de 

S. Bartolomeu de Messines e a do Almarjão a Oeste da cidade de Silves, junto ao lugar do Falacho. 

 

 

                                                
1 Classificado como “sítio de interesse municipal”, de acordo com o Edital 39//2016. 
2 Em vias de classificação como “conjunto de interesse municipal”, de acordo com o Edital 20/2015. 
3 Classificado como sítio de interesse municipal, de acordo com o Edital 39/2016, de 15 de junho. 
4 Em vias de classificação como “monumento de interesse municipal”, de acordo com o Edital 23/2015. 
5 Em vias de classificação como “monumento de interesse municipal”, de acordo com o Edital 22/2015. 
6 Em vias de classificação como “monumento de interesse municipal”, de acordo com o Edital 4/2015. 
7 Em vias de classificação como “monumento de interesse municipal”, de acordo com o Edital 15/2015. 
8 Em vias de classificação como “monumento de interesse municipal”, de acordo com o Edital 7/2015. 
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Apesar desta herança patrimonial é efetivamente o domínio islâmico e posterior conquista cristã que 

mais se fazem sentir na paisagem cultural desta UHP, sendo à Idade Média que se reporta o 

desenvolvimento por principais núcleos urbanos do concelho, a cidade de Silves e a Vila de S. 

Bartolomeu de Messines. 

 

No caso da Cidade de Silves, pela sua posição geoestratégica e importância histórica e económica ao 

longo dos tempos, esta apresenta um elevado número de elementos patrimoniais, de interesse cultural 

e cronologia diversa, que testemunham as distintas fases evolutivas que a cidade e a sociedade 

atravessaram. Desta sobressai não só o conjunto edificado, mas também os elementos arquitetónicos 

notáveis que se destacam pela sua volumetria e expressão artística. Atentando para a cidade pode-se 

destacar, grosso modo, dois setores de crescimento fundamentais: 

 

a. o primeiro, delimitado pelas muralhas e porta da almedina de Silves1, e onde se localizam os 

bens culturais imóveis mais antigos da cidade; 

b.  o segundo, desenvolve-se na área extra muralhas e onde, salvo algumas exceções, predominam 

edifícios mais recentes, muitos construídos entre os finais do séc. XIX e XX e de onde se 

destacam imóveis apalaçados, reflexo de uma burguesia associada à indústria corticeira, mas 

também conjuntos de edifícios modestos associados à classe operária (e.g., Rua Afonso III). 

                                                
1 Classificado Monumento Nacional, pelo Decreto n.º 31-C/2012 de 31 de dezembro. 

Figura VI.1.23 

Necrópole do Cerro do Castelo 
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Na área intramuralhas encontra-se um dos bens culturais mais notáveis da cidade, o Castelo de 

Silves (vd. fig. VI.1.24). Esta estrutura militar, classificada como Monumento Nacional1, cuja construção 

remonta aos séculos VIII/IX2, (GOMES, 1989), constitui uma das principais fortificações muçulmanas 

em território nacional, e é dos principais monumentos do Algarve e o ex-libris da cidade de Silves. 

 

Por questões de adaptação a diferentes necessidades, ou associadas ao restauro e salvaguarda deste 

bem imóvel, o Castelo de Silves foi alvo de inúmeras intervenções que, não danificando os principais 

elementos caraterizadores de base, lhe conferiram a atual configuração permitindo que este seja 

considerado “como uma das principais obras de arquitetura militar islâmica (…) que chegaram a até 

hoje, no território nacional”3. 

 

 

 

Também de grande valor cultural é a Sé Catedral de Silves4 (vd. fig. VI.1.25), localizada a SW do 

Castelo. A sua construção iniciou-se no séc. XIII, e é hoje considerada “o principal monumento gótico 

                                                
1 Diário Governo n.º 136/1910, de 23 junho. 
2 Inícios da dominação islâmica na península. 
3 http://igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/70541/. 
4 Classificada como Monumento Nacional pelo Decreto n.º 8218, de 29 de junho de 1922. 

Figura VI.1.24 

Castelo de Silves 
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do Algarve”1, encontrando-se associada ao período áureo da cidade de Silves enquanto sede do 

bispado. Apesar da sua “construção claramente gótica” ( ibidem) apresenta ainda caraterísticas 

barrocas e manuelinas justificadas pelas diversas fases de construção, fruto de diversas vicissitudes, 

nomeadamente a ocorrência de dois sismos que terão danificado substancialmente este bem cultural. 

 

Em frente da escadaria principal da Sé Catedral de Silves, ergue-se uma pequena igreja, a Igreja da 

Misericórdia de Silves2 (vd. fig. VI.1.26), cujo principal elemento é o portal lateral manuelino, que 

constitui um dos “mais importantes [elementos] do ciclo manuelino atualmente conservados no 

barlavento algarvio”3. O início da sua construção remonta ao séc. XVI, mas da estética manuelina 

apenas possui aquele portal “hoje ligeiramente acima da cota da rua”4. O restante edifício apresenta 

uma expressão maneirista. Mais tardia é a Casa do Despacho (séc. XVIII), adossada ao edifício 

principal, e cuja pequena sineira se destaca no topo do edifício. 

 

Também com elevado interesse cultural é o Poço-Cisterna árabe5 (vd. fig. VI.1.27), inserido no interior 

do Museu Municipal de Arqueologia1, e datado dos finais do séc. XII, princípios do séc. XIII. Constitui 

                                                
1 http://igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/69825/. 
2 Classificada como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 44075 de 5 de dezembro de 1961. 
3 http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74927/. 
4 Ibidem. 
5 Classificado como Monumento Nacional pelo Decreto n.º 29/90, de 17 de Julho. 

Figura VI.1.25 

Sé Catedral de Silves 

 
 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 97 

um dos mais importantes vestígios da presença muçulmana na cidade correspondendo, segundo 

DOMINGUES (2002), a um dos componentes do sistema hidráulico da cidade de Silves na época. 

 

Pela raridade mesmo em meios urbanos islâmicos (TORRES, 1997) e caraterísticas que o tornam 

singular relacionadas com uma escadaria que rodeia o poço em forma de espiral, e na qual se abrem 

três janelas a diferentes alturas que permitiam o acesso à água, foi elevado elemento nacional. Na 

cidade de Silves estão identificados mais três poços embora não tão singulares quanto aquele. Um 

deles é a cisterna islâmica da Rua do Castelo, cujo processo de classificação2 foi iniciado 

recentemente.  

 

Figura VI.1.26 

Igreja da Misericórdia de Silves 
 

 

Figura VI.1.27 

Poço-Cisterna Árabe 
 

 

 

Também de grande peso simbólico para a cidade é o Pelourinho de Silves3 (vd. fig. VI.1.28), 

localizado na atual Praça do Município, em posição frontal à porta da almedina. A sua estética remonta 

ao reinado de D. Maria (séc. XVII/XVIII) mas até aos dias de hoje apenas chegaram a coroa e os seus 

ferros originais, colocados no topo da estrutura reconstruída em 1989, segundo descrição efetuada por 

Mascarenhas Júdice4 (vd. fig. VI.1.28). 

 

                                                                                                                                                   
1 O Museu Municipal de Arqueologia de Silves possui um espólio diverso, mas cuja descrição ultrapassa o âmbito do PDM, embora seja 
de referir que tem “testemunhos de cerca de 8 mil anos de vivência humana na região de Silves” (http://www.cm-silves.pt). 
2 Anúncio n.º 198/2015, DR, 2.ª série, n.º 160, de 18-08-2015. 
3 Classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 23122, 11 de outubro de 1933. 
4 Vd. http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2815. 
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Ainda no interior das muralhas ocorre um conjunto de edifícios civis históricos, com interesse 

patrimonial, sobretudo ao longo da Rua da Sé, que liga a porta da cidade à Sé Catedral. É o caso do 

antigo colégio “Externato Silvense”1 (vd. fig. VI.1.29) construído em meados do séc. XVIII, com a 

função residencial, ou da Casa n.º 18 do Largo D. Jerónimo Osório2 (vd. fig. VI.1.30) e ainda, na 

Travessa do Hospital a Casa Quinhentista, em processo de classificação3 como “monumento de 

interesse municipal”. 

 

Para além destes edifícios, outros há que ganham significado sobretudo quando considerados 

conjuntamente com a envolvência. São exemplo disso, a casa onde nasceu Garcia Domingues ou o 

edifício onde atualmente se localizam os serviços da Câmara Municipal (edifício construído na 

transição do séc. XIX para o XX). Importa reforçar que o edificado no interior da área amuralhada 

apresenta na sua maioria elevado valor estético e patrimonial, valendo por isso no seu conjunto e 

devendo dessa forma ser protegido e potenciado. 

 

 

 

                                                
1 Classificado com o Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital n.º 39/2010 de 22 de abril. 
2 Classificado com o Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital n.º 44/2010 de 22 de abril. 
3 De acordo com o edital 13/2015, de 27 de janeiro. 

Figura VI.1.28 

Pelourinho de Silves 
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Figura VI.1.29 

Antigo Colégio “Externato Silvense” 

 
 

Figura VI.1.30 

Casa n.º 18 do Largo D. Jerónimo Osório 

 
 

 

Na área extra muralhas verificam-se alguns edifícios ou conjuntos de interesse cultural que retratam 

as várias fases que a sociedade silvense atravessou ao longo do tempo. São na sua grande maioria 

edifícios mais recentes que os anteriores, pertencendo sobretudo a finais do séc. XIX, princípios do 

séc. XX. Não obstante, encontram-se alguns elementos mais antigos, datados do séc. XV e XVI como 

é o caso da Ermida da Nossa Senhora dos Mártires, da Ponte de Silves e da Cruz de Portugal. 

 

Um importante elemento identitário da cidade de Silves, na área extramuralhas, é a Ponte de Silves1 

(vd. fig. VI.1.31) que permite a ligação pedonal entre esta e a margem esquerda do Arade. Apesar de 

dúvidas acerca da data deste elemento, parece tratar-se de uma construção do Séc. XV2. 

                                                
1 Classificada como Monumento de Interesse Público pela Portaria 330/2020, de 01 de abril. 
2 http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/69743/. 

Figura VI.1.31 

Ponte Velha de Silves 
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No setor Oeste da cidade, a Ermida da Nossa Senhora dos Mártires1 (vd. fig. VI.1.32) possui 

igualmente elevado interesse cultural. A sua construção deverá remontar ao reinado de D. Manuel I, e 

apresenta na sua arquitetura elementos manuelinos e barrocos2. 

 

No extremo oposto da cidade, possivelmente datada do início do séc. XVI, localiza-se a Cruz de 

Portugal3 (vd. fig. VI.1.33). É um padrão devocional, esculpido em calcário, constituindo um importante 

elemento de arquitetura religiosa manuelina do final do período medievo-cristão4. 

 

Figura VI.1.32 

Ermida da Nossa Senhora dos Mártires 

 
 

Figura VI.1.33 

Cruz de Portugal 

 
 

 

Mais recentes que os anteriores e enquadrados cronologicamente no final do séc. XIX, princípio do séc. 

XX, encontram-se na área extramuralhas muitos edifícios apalaçados que retratam o modus vivendi 

das famílias mais abastados que viam na arquitetura dos seus imóveis um reflexo do seu estatuto 

socioeconómico. Exemplo disso é o Palacete dos Viscondes de Lagoa (vd. fig. VI.1.34), classificado 

como Imóvel de Interesse Municipal5. Este palacete, construído no início do séc. XX destaca-se pela 

sua longa fachada principal que ocupa grande parte da rua onde se encontra implantado constituindo 

“um importante marco arquitetónico da pequena nobreza algarvia nos alvores do século XX”6.  

 

 

 

                                                
1 Classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 44 075, de 5 de dezembro de 1961. 
2 Vd. http://radix.cultalg.pt/visualizar.html?id=3252. 
3 Classificada como Monumento Nacional pelo Decreto de 16 de junho de 1910. 
4 Vd. http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/69826/. 
5 Pelo Decreto n.º 45/93, de 30 de novembro. 
6 http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/71475/. 

http://radix.cultalg.pt/visualizar.html?id=3252
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Também a casa da família Vasconcelos1 (vd. fig. VI.1.35), localizada em posição frontal ao Largo do 

Município e a casa da família Figueira Santos2, o “Edifício das Casas Grandes”3 (vd. fig. VI.1.36), a 

Casa oitocentista da Rua José Estevão4 ou o Palacete Vilarinho/Caldas constituem bons 

exemplares da arquitetura civil das famílias abastadas da época. 

 

Figura VI.1.35 
Casa da Família Vasconcelos 

 
 

Figura VI.1.36 

Edifício das Casas Grandes 

 
 

 

 

                                                
1 Classificada como Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital n.º 40/2010, de 22 de abril. 
2 Classificada como Monumento de Interesse Municipal pelo Edital n.º 31/2016, de 9 de junho.  
3 Classificado com Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital n.º 10, de 24 de fevereiro de 2003. 
4 Classificação pelo edital 11/2017, de 30 de janeiro, como “monumento de interesse municipal”. 

Figura VI.1.34 

Palacete dos Viscondes de Lagoa 
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O Teatro Gregório Mascarenhas1 posiciona-se igualmente neste intervalo cronológico, remontando a 

sua construção à primeira década do século XX. Praticamente um século volvido da sua construção, 

em 2005, o edifício foi alvo de uma intervenção de restauro que o tornou apto a entrar no circuito de 

casas de espetáculos regionais. 

 

Próximo deste edifício, desenvolve-se num quarteirão a “Fábrica do Inglês”2 (Fábrica de Cortiça José 

Estrelo). Outrora uma importante fábrica de cortiça foi alvo de uma intervenção nos finais do séc. XX, 

constituindo um espaço cultural e de lazer (ainda que encerrado), com estabelecimentos comerciais e 

um museu dedicado à cortiça. Associada a esta unidade fabril, e a outras existentes na cidade, hoje 

dotadas ao abandono, e constituindo a antítese da habitação burguesa associada à indústria corticeira, 

encontram-se os bairros operários, constituídos por alinhamentos de habitações de pequena 

dimensão, quase sempre de um piso, e cuja fachada principal se carateriza pela sua linearidade, 

simplicidade e na sua maioria apresentam apenas uma porta e janela.  

 

Importa ainda destacar pelo seu valor arquitetónico e singularidade de conter um poço visível no seu 

interior, a Casa Oitocentista da R. José Estevão, localizada na zona ribeirinha da cidade, que a par 

com o edifício do Mercado Municipal, das Casas Grandes e da Ponte de Silves, constitui um dos 

elementos arquitetónicos mais notáveis na baixa da cidade. 

 

Também de relevante interesse histórico e estético surge o edifício do antigo matadouro municipal, hoje 

conhecido como Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica de Silves. 

 

Todos estes edifícios se destacam não só à escala da rua, mas também numa perspetiva alargada 

quando se contempla a paisagem da cidade como um todo sobretudo desde a margem sul do Rio 

Arade. Importa pois preservar não só estes elementos individuais, mantendo-os num estado de 

conservação favorável, mas também garantir níveis de proteção adequados à sua envolvência de 

forma a não criar dissonâncias que degradem a qualidade paisagística da cidade de Silves. 

 

 

                                                
1 Classificado como Monumento de Interesse Municipal pelo Edital n.º 26/2012 de 6 de junho.  
2 Classificado como Imóvel de Interesse Municipal pelo edital 78/2010 de 19 de outubro. 
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A par com a cidade de Silves, a Vila de S. Bartolomeu de Messines reúne a maior concentração de 

elementos arquitetónicos notáveis em ambiente urbano. Ao contrário daquela, este aglomerado não é 

tão privilegiado cenicamente, não obstante possui um núcleo central interessante com um conjunto de 

edifícios de valor histórico e estético à escala local. É neste núcleo, e nas suas imediações, que se 

encontra o maior número de elementos de valor patrimonial, apesar de ainda ser possível observar 

alguns edifícios de elevado interesse disseminados um pouco por toda a vila, sobretudo casas de 

“arquitetura típica” algarvia. 

 

O núcleo mais antigo (vd. fig. VI.1.37) carateriza-se por possuir uma malha urbana irregular, com ruas 

estreitas e a particularidade de, nos setores mais a norte e fruto da morfologia, existir um conjunto de 

habitações que se encontram erigidas sobre pedra “grés”, que serve igualmente como pavimento  de 

alguns arruamentos, conferindo um enquadramento e uma identidade muito própria.  

 

É no contacto entre este núcleo de malha irregular e a área urbana, mais recente, de malha ortogonal , 

que se ergue a Igreja de S. Bartolomeu de Messines1 (vd. fig. VI.1.38). Destaca-se da envolvência 

pela posição ligeiramente elevada e escadarias de acesso ao adro. A sua construção remonta ao 

“primeiro quartel do séc. XVI”2, tendo no entanto sofrido diversas obras ao longo dos tempos, que lhe 

conferiram o aspeto atual. Apresenta assim, elementos arquitetónicos de estilo manuelino e barroco. 

 

Figura VI.1.37 

Núcleo Antigo de S. Bartolomeu de Messines 

 
 

Figura VI.1.38 

Igreja de S. Bartolomeu de Messines 

 
 

                                                
1 Classificada como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto nº 40361, de 20 de outubro de 1955. 
2 http://radix.cultalg.pt/visualizar.html?id=3248. 
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Nas suas proximidades ocorrem quatro edifícios civis, que se destacam pelo valor cultural e identitário 

que representam localmente. A casa natal de João de Deus1 (vd. fig. VI.1.39) apresenta uma traça 

simples e tradicional e terá sido erguida no séc. XIX2. O seu valor é estético e sentimental por aí ter 

nascido o poeta e pedagogo João de Deus. Também associada ao poeta está a Casa Museu João de 

Deus3 (vd. fig. VI.1.40), um imóvel de arquitetura civil para habitação, possivelmente construído no séc. 

XVIII e que reúne valor histórico, cultural, arquitetónico, artístico e urbanístico4. 

 

Ainda com elevado interesse pela herança cultural que representam são a casa onde viveu José 

Joaquim Sousa Reis, vulgo “Remexido”5 e a casa natal da poetisa Maria Antonieta Júdice 

Barbosa6. São casas de arquitetura modesta, atualmente em elevado estado de degradação pelo que 

urge encontrar soluções que devolvam a dignidade aos edifícios e à memória que representam. 

 

Figura VI.1.39 

Casa natal João de Deus 

 
 

Figura VI.1.40 

Casa museu João de Deus 

 
 

 

De natureza religiosa e mais afastadas no núcleo central, destacam-se ainda a “Capela” do Cemitério 

de S. Bartolomeu de Messines7, e a Capela de S. Sebastião (vd. fig. VI.1.41). No primeiro caso, a 

sua singularidade reside no facto de se encontrar “ornamentado com ossos humanos na bordadura da 

                                                
1 Classificada como Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital n.º 26/2010, de 9 de março. 
2 http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/14312815/. 
3 Classificada como Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital 27/2010 de 9 de março. 
4 Deliberação de 20/05/2009, que determina o procedimento administrativo de classificação da Casa Museu João de Deus como Imóvel 
de Interesse Municipal. 
5 Classificada como Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital n.º 25/2010, de 9 de março. 
6
 Classificada como Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital n.º 24/2010, de 9 de março. 

7 Classificada como imóvel de Interesse Municipal pelo Edital n.º 28/2006, de 6 de março. 
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parte superior do edifício e no seu interior”1, e no segundo, por constituir um edifício de arquitetura e 

dimensões modestas cuja construção remonta ao séc. XIX.  

 

Também de arquitetura religiosa, mas numa posição sobranceira à vila encontra-se a Ermida de 

Nossa Senhora da Saúde (vd. fig. VI.1.42). Como a grande maioria das suas congéneres, encontra-se 

implantada numa posição elevada, a sul da vila, conservado ainda hoje “a escadaria original por onde 

os peregrinos subiam até ao cimo do monte”2. A sua construção parece remontar a finais do séc. XVIII, 

sendo considerada um bom exemplar da arquitetura religiosa rural da época. 

 

Verifica-se assim que a vila de S. Bartolomeu de Messines possui elementos que apresentam elevado 

interesse cultural localizados no núcleo mais antigo ou disseminados pela área urbana atual. Estes 

elementos devem ser potenciados em conjunto e em rede, com os demais bens culturais da 

envolvência, de forma a aumentar a dinâmica da Vila colocando o património existente acessível e 

disponível à população.  

 

Figura VI.1.41 

Capela de S. Sebastião 

 
 

Figura VI.1.42 

Ermida de Nossa Senhora da Saúde 

 
 

 

 

                                                
1 http://radix.cultalg.pt/visualizar.html?id=17224. 
2 http://radix.cultalg.pt/visualizar.html?id=17223. 
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Apesar destes dois aglomerados urbanos de elevada riqueza patrimonial, a UHP da depressão 

periférica goza ainda de outros elementos de interesse patrimonial localizados em ambiente rural. 

Estão na sua maioria associados à atividade agrícola e que se expressam através: 

 

a. das divisões da propriedade, muitas com muros construídos a partir das pedras extraídas na 

preparação dos solos para cultivo; 

b. dos aglomerados rurais, que constituem identidades muito próprias, associadas ao trabalho do 

campo com casas de arquitetura modesta e sóbria, na sua maioria de pequena dimensão, 

algumas das quais com inegável valor cultural como é um conjunto de edifícios no lugar da Portela 

de Messines (vd. fig. VI.1.43), 

c. das noras e sistemas associados, permitindo culturas de regadio, das quais são bom exemplo as 

localizadas na área das Barradas de Messines (vd. fig. VI.1.44); 

d. dos moinhos que atestam a importância da cultura cerealífera nesta UHP e da qual são bons 

exemplos os moinhos do Cerro da Vinha também próximo daquela localidade (vd. fig. VI.1.45). 

 

Mais antigo e merecedor de maior destaque é o Moinho do Rodete 1 (vd. fig. VI.1.46), um moinho de 

água localizado a sul da cidade de Silves, na margem esquerda do Rio Arade, onde apesar de terem 

sido encontrados materiais da época islâmica nas suas imediações, escavações mais recentes 

revelaram estruturas primitivas medievais, remontando talvez ao séc. XIII2.  

 

Também fora dos aglomerados urbanos, mas posicionadas nas suas proximidades, é ainda possível 

verificar a ocorrência de estruturas militares de orientação e defesa, como é o caso da Torre da 

Atalaia de Silves3, erguida no “Cerro da Rocha Branca”4 a oeste da cidade de Silves. Atualmente 

apenas se reconhecem “paredes de pedra, de construção defensiva com planta retangular” (GOMES, 

2002) mas esta estrutura permitiu outrora o controlo do tráfego fluvial, a proteção da cidade, e ainda a 

sinalização das margens de forma a orientar a navegação.  

 

 

 

                                                
1 Classificado como Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital 51/2011 de 16 de setembro. 
2 Vd. http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/69685/. 
3 Monumento em vias de classificação pelo edital n.º12/2015, de 27 de janeiro. 
4 Também conhecido como Cerro da Atalaia. Encontra-se em processo de classificação como sítio de interesse municipal, tendo sido 
estabelecida uma zona especial de proteção, pelo edital n.º 53/2015, de 4 de julho. 
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Assim é a paisagem cultural da UHP da depressão periférica repleta de recursos patrimoniais desde os 

primórdios da ocupação humana no concelho, passando pela Idade Média até elementos 

arquitetónicos contemporâneos, que enriquecem, valorizam e consubstanciam a herança cultural desta 

unidade de paisagem. Da sua riqueza patrimonial destacam-se os bens culturais imóveis constantes no 

quadro VI.1.3. 

 

 

 

 

Figura VI.1.43 

Casa rural da Portela de Messines 

 
 

Figura VI.1.44 

Noras da Barrada de Messines 

 
 

Figura VI.1.45 

Moinhos do Cerro da Vinha 

 
 

Figura VI.1.46 

Moinho do Rodete 

 
 



                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 108 

 

Quadro VI.1.3 

 Bens Culturais da UHP da Depressão Periférica 
 

DESIGNAÇÃO LOCAL SITUAÇÃO 

Castelo de Silves Silves Classificado 

Sé Catedral de Silves Silves Classificado 

Poço-Cisterna Árabe de Silves Silves Classificado 

Cruz de Portugal Silves Classificado 

Muralhas e Porta da Almedina de Silves Silves Classificado 

Igreja de São Bartolomeu de Messines São Bartolomeu de Messines Classificado 

Pelourinho de Silves Silves Classificado 

Igreja da Misericórdia de Silves Silves Classificado 

Ermida Nossa Senhora dos Mártires Silves Classificado 

Capela do Cemitério de São Bartolomeu de Messines São Bartolomeu de Messines Classificado 

Casa Natal João de Deus São Bartolomeu de Messines Classificado 

Casa Museu João de Deus São Bartolomeu de Messines Classificado 

Palacete dos Viscondes de Lagoa Silves Classificado 

Edifício das Casas Grandes Silves Classificado 

Fábrica do Inglês Fábrica de Cortiça José Estrelo Silves Classificado 

Anta da Pedreirinha - S. Bartolomeu de Messines Pedreirinha Classificado 

Penedo de Vale Fuzeiros Vale Fuzeiros Classificado 

Moinho do Rodete Fragura Classificado 

Antigo Colégio "Externato Silvense" Silves Classificado 

Casa da Família Vasconcelos Silves Classificado 

Casa do Largo D. Jerónimo Osório Silves Classificado 

Casa da Poetisa Maria Antonieta Júdice Barbosa São Bartolomeu de Messines Classificado 

Casa onde viveu José Joaquim de Sousa Reis vulgo Remexido São Bartolomeu de Messines Classificado 

Menir dos Gregórios Gregórios Classificado 

Necrópole do Almarjão no Falacho Almarjão Classificado 

Casa da Família Figueira Santos Silves Classificado 

Teatro Mascarenhas Gregório Silves Classificado 

Menir 1 da Vilarinha Cerro da Vilarinha - Vale Fuzeiros Classificado 

Menir 2 da Vilarinha Cerro da Vilarinha - Vale Fuzeiros Classificado 

Menir 3 da Vilarinha Cerro da Vilarinha - Vale Fuzeiros Classificado 

Menir da Horta de Baixo Horta de Baixo (Vale Fuzeiros) Classificado 

Menir dos Abrutiais Abrutiais Classificado  

Necrópole do Cerro do Castelo Cerro do Castelo Classificado 

Necrópole da Pedreirinha Cerro da Pedreirinha Classificado 

Necrópole da Forneca em Vale Fuzeiros Forneca Classificado 

Necrópole das Pedreiras na Amorosa Pedreiras - Amorosa Classificado 

Casa oitocentista da Rua José Estevão  Silves Classificado 

Casa Quinhentista da Travessa do Hospital  Silves Classificado 

Ponte Velha de Silves Silves Classificado 

Cisterna Islâmica da Rua do Castelo Silves Em vias de Classificação 

Necrópole da Carrasqueira em Vale Fuzeiros Carrasqueira (Vale Fuzeiros) Em vias de Classificação 

Sepultura 1 da Forneca em Vale Fuzeiros Forneca Em vias de Classificação 

Sepultura 2 da Forneca em Vale Fuzeiros Forneca Em vias de Classificação  

Sepultura da Horta de Baixo Horta de Baixo (Vale Fuzeiros) Em vias de Classificação 

Sepultura dos Canhestros Fonte da Venda Em vias de Classificação 

Torre da Atalaia Atalaia Em vias de Classificação 

Cerro da Rocha Branca Atalaia Em vias de Classificação 

Forno da Cooperativa Silves Em vias de Classificação 

Espólio Móvel do Museu da Cortiça --- Em vias de Classificação 
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3. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DA UNIDADE HOMOGÉNEA DE PAISAGEM DO 

BARROCAL 

 

A UHP do Barrocal coincide grosso modo com os terrenos calcários no concelho. Constitui uma área 

quase plana, de relevo ondulado, com um povoamento de tipologia idêntica à UHP da depressão 

periférica, com tendência à linearidade sobretudo, ao longo do eixo ferroviário do Algarve. A presença 

humana neste território deixou inúmeros vestígios que demonstram o desenvolvimento das 

comunidades humanas e as suas múltiplas relações com o território ao longo dos tempos (vd. Fig. 

VI.1.18 e quadro VI.1.4).  

 

As construções rurais nesta UHP apresentam tradicionalmente uma tipologia e estrutura idêntica em 

todo o setor sul do concelho, cujos elementos arquitetónicos mais caraterísticos são as platibandas e 

as chaminés mais ou menos trabalhadas. 

 

A ocupação do solo está associada maioritariamente à agricultura de sequeiro e regadio, sendo aqui, 

que as maiores áreas afetas à cultura de citrinos se encontram.  

Quadro VI.1.3 

 Bens Culturais da UHP da Depressão Periférica (continuação) 
 

DESIGNAÇÃO LOCAL SITUAÇÃO 

Sepultura da Pedreirinha Cerro da Pedreirinha Com interesse de Classificação 

Capela de São Sebastião São Bartolomeu de Messines Com interesse de Classificação 

Ermida de S. Pedro em S. Bartolomeu de Messines Cerro de São Pedro Com interesse de Classificação 

Ermida da Nossa Senhora da Saúde Monte de São José Com interesse de Classificação 

Casa Seiscentista Silves Com interesse de Classificação 

Casas da Portela 1 e 2 Portela de Messines Com interesse de Classificação 

Moinhos do Cerro das Vinhas Portela de Messines Com interesse de Classificação 

Noras (Isabel Grade) Barradas de Messines Com interesse de Classificação 

Vão de Porta e Janela Seiscentista Silves Com interesse (inventariados) 

Vão de Porta Seiscentista Silves Com interesse (inventariados) 

Vão de Porta Seiscentista Silves Com interesse (inventariados) 

Silves - Arco da Rebola Silves Com interesse (inventariados) 

Casa onde nasceu Garcia Domingues Silves Com interesse (inventariados) 

Câmara Municipal Silves Com interesse (inventariados) 

Mercado Municipal de Silves Silves Com interesse (inventariados) 

Antigo Matadouro Municipal - atual Casa da Cultura islâmica Silves Com interesse (inventariados) 
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Historicamente é uma área associada à cultura de sequeiro (figueiras, amendoeira e alfarrobeiras), de 

vinha e cereais e também ao aproveitamento dos recursos provenientes da floresta climácica, os 

azinhais. A indústria esteve associada à exploração de minerais metálicos e não metálicos, sendo 

possível, ainda hoje, encontrar vestígios dessa atividade nos fornos de cal. Na ausência de vestígios 

construídos da atividade industrial, alguns topónimos parecem pressupor a extração e o 

aproveitamento mineral, como é o caso do lugar da Ferrarias, próximo de Algoz, que “pressupõe a 

existência de fornos e oficinas para a sua redução e trabalho” (GOMES, 2002). 

 

Outra caraterística desta unidade é promovida pelas caraterísticas litológicas, potenciadoras da 

infiltração, sendo ainda hoje possível encontrar espalhados um pouco por todo o território, sobretudo 

nas proximidades dos aglomerados populacionais, poços, fontes e noras que permitam o acesso água 

por parte das populações. 

 

O potencial agrícola do Barrocal, associado à paz do período Romano, foi expresso através das 

inúmeras villae que se sabe hoje terem existido disseminadas por essa área. É o caso da villa romana 

de Vila Fria1, localizada a sul da cidade de Silves, numa área plana, marginada por uma linha de água 

afluente do Rio Arade, e onde se encontram “estruturas bem conservadas”2 de uma villa e da qual 

foram exumados vestígios diversos que “indiciam ser esta uma importante exploração agrícola”3 

daquela época. O mesmo acontece com a villa Romana de Cortes, próximo de S. Bartolomeu de 

Messines, recentemente prospetada. Ambas se encontram identificadas e protegidas no subsolo, não 

sendo por isso possível efetuar a sua visita. 

 

O aproveitamento agrícola permaneceu como atividade dominante na época medieval e até aos dias 

de hoje, e do qual são testemunhos algumas quintas e solares, construídas sobretudo nos séc. XIX, ao 

longo desta UHP. É o caso da Quinta do Paço (Tunes), Quinta da Palmeirinha (Silves) ou a Casa de 

Lavoura da Família Vasconcelos4 (vd. fig. VI.1.47), um solar rural, de dois pisos, edificado numa zona 

plana de terrenos muito férteis, correspondentes em termos estruturais à depressão Lagoa – Tunes.  

 

                                                
1 Classificada como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 67/97, de 31 de dezembro. 
2 http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/arqueologico-endovelico/sitios/?sid=sitios.resultados&subsid=51643. 
3 http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/74931/. 
4 Classificada como Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital 38/2010, de 22 de abril. 
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Também em ambiente rural, ocorrem nesta UHP pequenas capelas, possivelmente associadas às 

explorações agrícolas. Destas, merece destaque a Ermida de S. Lourenço do Palmeiral (vd. fig. 

VI.1.48), um templo religioso modesto na dimensão com cariz rural mas de grande beleza e harmonia 

construído durante o séc. XVII. 

 

Os principais aglomerados desta unidade são as localidades de Algoz e Tunes, este último de origem 

recente, razão pela qual a sua riqueza patrimonial é menor que em Algoz. Aliás, em Algoz reconhece-

se a presença de povoados mais antigos, nomeadamente da antiguidade clássica, mas é sobretudo a 

partir da época medieval que os principais bens culturais hoje conhecidos se ergueram. Daquele 

período parecem ser a ponte e o poço localizado a este do aglomerado urbano, de elevado valor 

histórico e cuja proteção e valorização deverão ser asseguradas (vd. fig.VI.1.49). 

 

 

Em termos de valores arquitetónicos notáveis da vila do Algoz distinguem-se sobretudo elementos do 

séc. XVIII, dos quais se destacam a Ermida de Nossa Senhora do Pilar1 (vd. fig.VI.1.50) construída 

em finais do séc. XVII, implantada a SE do aglomerado. De estilo barroco, esta pequena ermida 

destaca-se pela posição elevada que ocupa face à envolvência em “local estrategicamente 

dominante”2. Pelas suas caraterísticas geográficas é possível que sob esta estrutura e nas suas 

imediações sejam encontrados vestígios arqueológicos de outras épocas3. 

 

                                                
1 Classificada como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 45/93, de 30 de novembro. 
2 http://igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/73025/. 
3 Para mais informação vd. DOMINGUES (2002). 

Figura VI.1.47 

Casa de Lavoura da Família Vasconcelos 

 

Figura VI.1.48 

Ermida de S. Lourenço do Palmeiral 
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No interior do aglomerado sobressai como elemento arquitetónico mais notável a Igreja Matriz (vd. 

fig.VI.1.51), do séc. XVIII, modesta na dimensão e fachada, mas de grande beleza e interesse cultural. 

Da fachada principal destaca-se o vitral localizado no cimo do pórtico de entrada. 

 

 

Encontra-se implantada no centro do aglomerado, e nas suas proximidades verificam alguns elementos 

arquitetónicos de cariz vernacular que consubstanciam um passado ligado ao mundo rural. É o caso do 

Figura VI.1.50 

Ermida de Nossa Senhora do Pilar 

 

Figura VI.1.51 

Igreja Matriz do Algoz 

 
 

Figura VI.1.49 

Ponte e Poço Medieval do Algoz 
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celeiro do Algoz, construído no início do séc. XVIII, que constituía um celeiro comum “onde os 

lavradores depositavam o capital e os juros em trigo”1. 

 

Para além desde edifício é possível encontrar outros “bons exemplares de arquitetura popular com 

raízes no séc. XVI, XVII e XVIII”. Ainda reflexo da ruralidade daquele espaço, importa destacar uma 

pequena capela erguida em honra de S. Francisco, com uma pequena sineira e uma cruz no topo e, 

embora mais recente, o lavadouro público da vila, localizado na sua entrada Oeste. 

 

Também a expressão rural é evidente em Tunes apresentando a particularidade do seu 

desenvolvimento ter sido, em muito, ancorado à ferrovia. Na verdade, toda a sua organização encontra-

se indissociavelmente ligada à existência do caminho-de-ferro e a atividades complementares e 

inerentes ao uso do transporte ferroviário, cuja expressão arquitetónica máxima é a estação do 

caminho-de-ferro que mantém a sua traça original.  

 

Para além destes elementos associados à ferrovia, existem exemplos pontuais de edificado 

destacando-se, em termos arquitetónicos, a capela de Nossa Senhora de Fátima (vd. fig.VI.1.52), 

construída em 19282 em posição sobranceira à vila, ou o edifício da Escola Primária (vd. fig.VI.1.53). 

Um pouco por toda a vila é ainda possível identificar algumas casas tradicionais, com telhados em 

açoteia e platibandas trabalhadas, e as portas e janelas em cantaria. 

                                                
1 http://radix.cultalg.pt/visualizar.html?id=17125. 
2 http://www.jf-tunes.com/index.php/Historial.html 

Figura VI.1.52 

Capela de Nossa Senhora de Fátima 

 

Figura VI.1.53 

EB1 de Tunes 
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Nesta UHP destaca-se ainda a necrópole do Poço dos Mouros1, a NW de Alcantarilha. Segundo 

GOMES (2002) é constituída por 8 sepulturas escavadas em afloramento calcário, considerando tratar-

se de uma necrópole visigótica (séc. VII) “possivelmente decorrentes da colonização de áreas, do 

Barlavento Algarvio, com boa aptidão agrícola” (ibidem). Salienta ainda que o valor da mesma decorre 

da “raridade de necrópoles visigóticas constituídas por sepulturas escavadas na rocha e com espólio 

associado, encontradas na Península Ibérica e, sobretudo, no Algarve, conferindo maior significado ao 

conjunto do Poço dos Mouros” (ibidem). 

 

Verifica-se assim, que na UHP do Barrocal ocorrem bens culturais de tipologias e idades diversas que 

atestam a herança cultural do concelho, aqui relacionada, sobretudo, com a prática agrícola e com a 

religião (vd. Fig. VI.1.18 e quadro VI.1.4). 

 

 

 

                                                
1 Em vias de classificação como conjunto de interesse municipal de acordo com o edital 16/2015, de 27 de janeiro. 

Quadro VI.1.4 

Bens culturais da UHP do Barrocal 

DESIGNAÇÃO LOCAL SITUAÇÃO 

Ermida de Nossa Senhora do Pilar Algoz Classificado 

Estação Arqueológica da Vila Fria Vila Fria Classificado 

Ermida de S. Pedro (Silves) Cerro de São Pedro Classificado  

Casa de Lavoura da Família Vasconcelos Silves Classificado 

Necrópole do Poço dos Mouros Poço dos Mouros Em vias de Classificação 

Igreja Matriz do Algoz Algoz Com interesse de Classificação 

Ponte da Ribeira de Algoz Algoz Com interesse de Classificação 

Poço da Ribeira de Algoz Algoz Com interesse de Classificação 

Villa Romana de Cortes Cortes Com interesse de Classificação 

Capela de Nossa Senhora de Fátima Tunes Com interesse de Classificação 

Celeiro do Algoz Algoz Com interesse (inventariados) 

Conjunto de Casas (Rua de Tomé Rodrigues Pincho) Algoz Com interesse (inventariados) 

Capela do Cemitério Algoz Com interesse (inventariados) 

Ermida de S. Lourenço do Palmeiral São Lourenço Com interesse (inventariados) 

Lavadouro Público do Algoz Algoz Com interesse (inventariados) 

Estação de Caminho-de-ferro Tunes Com interesse (inventariados) 
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4. PATRIMÓNIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DA UNIDADE HOMOGÉNEA DE PAISAGEM DO 

LITORAL 

 

Apesar de morfologicamente idêntica à UHP do Barrocal, a UHP litoral diferencia-se daquela pela 

proximidade ao mar que influenciou determinantemente a localização dos aglomerados populacionais.  

Seja pelo aproveitamento dos recursos marinhos, ou pelas necessidades de defesa a ataques com 

origem no mar, a realidade é que o desenvolvimento dos aglomerados litorais está ancorado nas 

relações estabelecidas com o oceano. Por questões litológicas e pedológicas a atividade agrícola nesta 

UHP era mais limitada, dominando sobretudo as culturas de vinha, algum sequeiro e cereais. A menor 

disponibilidade de terrenos férteis, e a consequente menor produtividade, fortaleceram a necessidade 

de contato com os recursos marítimos como complemento à subsistência. 

 

Segundo GOMES (2002) “no litoral, junto à foz dos rios, instalaram-se, pelo menos desde a Proto-

História, comunidades dedicadas à pesca, à produção de sal e ao comércio”. Estas comunidades ter-

se-ão desenvolvido ao longo da romanização, uma vez que hoje são conhecidos vestígios de villae 

romanas nas proximidades do litoral cujo desenvolvimento poderá ter estado assente no 

aproveitamento dos recursos marinhos (pesca e sal) aliados à atividade agrícola.  

 

A importância da atividade agrícola nesta UHP perpetuou-se ao longo dos séculos, existindo junto a 

NW da Vila de Alcantarilha um interessante conjunto composto por uma casa rural típica algarvia do 

séc. XV, um lagar de azeite e uma capela1 localizados. Este conjunto deteve elevada importância na 

economia local enquanto centro agrícola. Atualmente está afeto a uma unidade de turismo rural com 

forte componente cultural e artística e onde, apesar das necessárias intervenções de adaptação à 

função, foram preservadas a identidade e autenticidade do conjunto de imóveis. Em ambiente rural, é 

ainda possível identificar inúmeros poços como é o caso do Poço da Horta da Moura ou o da Fonte 

Negro, na freguesia de Pêra. 

 

Esta UHP engloba ainda os três aglomerados do sul do concelho, onde ocorrem importantes recursos 

patrimoniais já que a origem destes aglomerados urbanos está associada às suas posições 

geoestratégicas, que lhes conferiam capacidades de defesa e de proximidade de exploração dos 

principais recursos naturais existentes desde tempos mais remotos. 

                                                
1 Classificado como Monumento de Interesse Público pela Portaria n.º 621/2013, de 20 de setembro. 
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É o caso da Vila de Alcantarilha, que viu o seu crescimento estar associado ao período islâmico, já que 

se encontrava em posição central entre as duas capitais islâmicas do reino, Silves e Faro, permitindo 

ainda a defesa e controlo do território do Sul. 

 

Esta caraterística defensiva da vila é atestada pela presença de alguns elementos do Castelo de 

Alcantarilha1 (vd. fig.VI.1.54). Apesar da sua elevada importância cultural, ainda não foi possível 

estabelecer uma data concreta da sua construção. Sabe-se no entanto que terá sofrido “diversas 

intervenções de construção até e após a reconquista cristã do Algarve”2. 

 

Atualmente, com a expansão urbana, muitas das suas estruturas foram sacrificadas, persistindo 

atualmente dois troços de muralha um deles apresentando ainda uma porta e janela originais. 

 

Também notáveis são os diferentes monumentos religiosos que ocorrem no interior da vila. O de maior 

destaque é a Igreja Paroquial de Alcantarilha3 (vd. fig.VI.1.55), implantada num ponto relativamente 

mais elevado destacando-se da paisagem do aglomerado urbano. A sua construção remonta aos 

inícios do séc. XVI apresentando uma arquitetura dominada pelos estilos manuelino, barroco e 

neoclássico, este último representado na fachada principal do bem imóvel, refeita no séc. XVIII, 

possivelmente devido à sua destruição pelo terramoto de 1755. Em anexo a este imóvel, encontra-se 

implantada a Capela dos Ossos datada do séc. XVI (vd. fig.VI.1.56). 

 

 

                                                
1 Classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 129/77, de 29 de setembro. 
2 http://www.cultalg.pt/CDOC/barlavento/Monumento%20-%20Castelo%20de%20Alcantarilha.pdf. 
3 Também designada por Igreja de Nossa Senhora da Conceição, classificada como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 251/70, 
de 3 de junho. 

Figura VI.1.54 

Castelo de Alcantarilha 
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Mais modestas, a Igreja da Misericórdia (séc. XVI), a Capela de Nossa Senhora do Carmo (séc. 

XVI) (vd. fig. VI.1.57), e a Ermida de S. Sebastião (séc. XVIII) são importantes recursos patrimoniais 

reflexo da expressão religiosa na cultura da vila. 

 

Da arquitetura civil também ocorrem alguns elementos dignos de registo enquanto recurso patrimonial. 

Um exemplo é a Casa da Coroa de Alcantarilha1 (vd. fig. VI.1.58), do final do séc. XIX/princípio do 

séc. XX. Localizada na Praça Central em posição frontal à Igreja Paroquial, sobressai da envolvência 

pela sua cor e fenestração regular e simétrica dos vãos de sacada no piso superior. 

 

 

 

É aliás neste núcleo central que se encontram alguns edifícios com relevância estética, associados a 

uma malha urbana irregular, que ganham significado com o conjunto que enformam. São na maioria 

edifícios modestos mas, o conjunto proporcionado pela irregularidade e estreiteza da malha e a cor das 

fachadas, conferem uma imagem e identidade própria a este setor da vila. Em oposição, o alinhamento 

de edifícios abastados na Rua 25 de Abril contrasta com aqueles mais modestos na área mais interior 

do núcleo urbano o que acaba por imprimir caraterísticas muito próprias a este aglomerado. 

 

                                                
1 Classificada como Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital n.º 17/03 de 26 de março. 

Figura VI.1.55 

Igreja Paroquial de Alcantarilha 

 
 

Figura VI.1.56 

Capela dos Ossos 
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De estrutura urbana idêntica, o aglomerado urbano de Pêra parece ter-se desenvolvido suportado 

sobretudo por uma economia agro-marítima. A sua posição mais recuada face à linha de costa ter-se-á 

prendido com questões de segurança, permitindo à população maior proteção aos ataques marítimos. 

Hoje, Pêra apresenta ainda uma forte ligação ao mar, mas associada sobretudo à atividade turística, 

ancorada no binómio sol e praia. 

 

 

 

Do seu desenvolvimento de povoado a vila, poucos foram os testemunhos construídos que chegaram 

até aos dias de hoje, muito possivelmente devido ao terramoto de 1755 e ao tsunami que se lhe 

seguiu, que terão em conjunto destruído parte significativa daquele povoado. Não obstante existe um 

conjunto de edifícios que pelo seu valor histórico, cultural e estético merecem ser destacados. É o caso 

da Igreja de S. Francisco de Pêra1 (vd. fig. VI.1.59), considerada por REIS (2005), como uma das 

“joias da coroa” da localidade no que se refere à herança histórico-cultural da freguesia. A sua 

construção data do séc. XVII/XVIII, tendo sido inicialmente um convento franciscano que conheceu um 

certo abandono e degradação após a extinção das ordens religiosas no país (séc. XIX). 

 

                                                
1Classificada como Monumento de Interesse Público pela Portaria n.º 668/2012, de 12 de Novembro. 

Figura VI.1.57 

Capela de Nossa Senhora do Carmo 

 
 

Figura VI.1.58 

Casa da Coroa de Alcantarilha 
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Também a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo (vd. fig. VI.1.60) situada em posição central ao 

aglomerado urbano se destaca enquanto elemento de valor patrimonial. Originalmente seria uma 

pequena ermida, destruída durante o terramoto de 1755, sobre a qual foi reconstruído o edifício 

conforme hoje o conhecemos e cuja construção terá terminado já no início do séc. XIX. 

 

Figura VI.1.59 

Igreja de S. Francisco de Pêra  

 
 

Figura VI.1.60 

Igreja Matriz do Divino Espírito Santo 

 

 

Para além destes edifícios mais imponentes, um pouco por toda a vila encontram-se outros, de menor 

dimensão, mas nem por isso de menor valor estético. São edifícios modestos que ganham significado 

pelo conjunto que criam ou pela beleza das suas fachadas e platibandas ornamentadas (vd. fig. VI.1.61 

e fig. VI.1.62). 

 
Figura VI.1.61 

Fachada de Edifício em Pêra - 1 

 

Figura VI.1.62 

Fachada de Edifício em Pêra - 2 
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Cumpre ainda destacar o núcleo urbano de Armação de Pêra, no seio da UHP Litoral já que também 

ele viu, desde sempre, o seu crescimento ser sustentado pela sua proximidade ao mar e que hoje 

representa um importante aglomerado ligado sobretudo à atividade turística.  

 

Se numa primeira fase foram as necessidades de defesa do povo e do território e a pesca responsáveis 

pelo crescimento da “aldeia”, no final do séc. XIX/princípio do séc. XX, foi o seu potencial enquanto 

destino turístico de verão que desencadeou o grande crescimento que veio a verificar-se sobretudo a 

partir de meados do século passado. Destaca-se ainda assim um conjunto de bens imóveis identitários 

e que atestam a história de Armação de Pêra com relativo interesse de conservação e promoção. É o 

caso da Fortaleza1, cuja construção remonta a meados do séc. XVI. Dois séculos mais tarde, no 

reinado de D. João V, foi edificada no seu interior a pequena capela de Santo António/Nossa Senhora 

dos Aflitos. Se inicialmente foi uma fortificação com plataforma para a artilharia ao mar, hoje é um 

ponto de referência desta vila, assumindo-se como um miradouro privilegiado para o Atlântico.  

 

Mais tardio, e já reflexo da alteração de paradigma da estrutura económica, e localizado na linha de 

costa, surge o Chalé Caldas Vasconcelos2. Inspirado na arquitetura civil francesa do início do séc. 

XX, este edifício “representa o expoente máximo da casa de veraneio da burguesia silvense ligada à 

indústria da cortiça”3. Salienta-se da envolvência não só pelo seu volume, como também pelas cores e 

imponentes palmeiras contemporâneas da sua época de construção. 

 

A atividade turística acabou por determinar a tipologia arquitetónica do edificado ao longo do séc. XX. 

Numa primeira fase, na primeira metade do século, pontificavam as habitações unifamiliares, algumas 

delas associadas a uma segunda residência e dimensão substantiva. Nas décadas seguintes verificou-

se um crescimento urbano acelerado, sem grande coerência urbanística e atenção estética e funcional 

do espaço que descaraterizou a origem do aglomerado. Não obstante, com interesse arquitetónico 

provenientes da segunda metade do séc. XX, destacam-se os edifícios do Casino de Armação de 

Pêra4 e do Hotel Garbe que se podem caraterizar como “obras de escala acertada, volumetrias 

imaginativas e procurando uma integração local, e com um desenho moderno (...)” (FERNANDES e 

                                                
1 Classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 95/78, de 12 de setembro 1978. 
2 Classificado como Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital 14/2010 de 4 de fevereiro. 
3http://www.cm-silves.pt/portal_autarquico/silves/v_pt-
PT/menu_turista/Turismo/Produtos+Turisticos/Turismo+Cultural/Armacao+de+Pera/Chalet+dos+Caldas+e+Vasconcelos/. 
4 Classificado como “monumento de interesse municipal” pelo edital 10/2017 de 30 de Janeiro. 
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JANEIRO, 2005). Merece ainda destaque a Igreja Paroquial de Armação de Pêra, em posição frontal 

ao Chalé Caldas Vasconcelos, e sob a qual se desenvolve uma praça central recentemente 

requalificada e a escola primária, ambos caraterísticos do período do Estado Novo e ainda a casa do 

poeta António Pereira localizada em frente do casino de Armação de Pêra. 

 

Não obstante a atividade turística ter dominado desde cedo a vila de Armação de Pêra, ainda hoje 

subsiste um pequeno núcleo antigo (“a aldeia dos pescadores”), cujo desenvolvimento está ainda 

associado à pesca, sendo assumido como o único núcleo de cariz mais tradicional da vila. É um 

espaço com malha irregular pautado por habitações modestas, de baixa volumetria. 

 

A expressão cultural desta UHP apresenta assim fortes relações com a proximidade ao mar, que desde 

cedo ajudou a suportar em forma de complementaridade a economia local. O quadro VI.1.5 sintetiza os 

bens culturais identificados nesta UHP. 

 

 

Quadro VI.1.5 

Bens Culturais da UHP do Litoral 

DESIGNAÇÃO LOCAL SITUAÇÃO 

Castelo de Alcantarilha Alcantarilha Classificado 

Igreja Paroquial de Alcantarilha Alcantarilha Classificado 

Fortaleza de Armação de Pêra Armação de Pêra Classificado 

Igreja de S. Francisco em Pêra Pêra Classificado 

Casa da Coroa de Alcantarilha Alcantarilha Classificado 

Chalé Caldas Vasconcelos em Armação de Pêra Armação de Pêra Classificado 

Solar com Capela e Lagar de Azeite, na Quinta da Cruz Alcantarilha Classificado 

Casino de Armação de Pêra Armação de Pêra Classificado 

Igreja Matriz de Pêra Pêra Com interesse de Classificação 

Capela da Senhora do Carmo Alcantarilha Com interesse de Classificação 

Igreja da Misericórdia Alcantarilha Com interesse de Classificação 

Troço da Muralha de Alcantarilha Alcantarilha Com interesse de Classificação 

Conjunto de Casas (Rua da Estação) Alcantarilha Com interesse (inventariados) 

Conjunto de Casas Manuelinas Alcantarilha Com interesse (inventariados) 

Lavadouro Público de Alcantarilha Alcantarilha Com interesse (inventariados) 

Chalé de Armação de Pêra "Poeta António Pereira" Armação de Pêra Com interesse (inventariados) 

Hotel Garbe Armação de Pêra Com interesse (inventariados) 

Ermida de S. Sebastião Alcantarilha Com interesse (inventariados) 
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VI.1.3.3. PATRIMÓNIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DO CONCELHO DE SILVES. 

ANÁLISE SÍNTESE 

 

Olhando para o património histórico-arqueológico de uma forma mais tradicional, em que são apenas 

considerados os elementos patrimoniais que viram o seu interesse cultural reconhecido através de 

procedimentos de classificação (vd. Anexo 2), verifica-se que no concelho de Silves encontram-se 

classificados ou com procedimento de classificação iniciado, um total de 63 elementos (gráfico VI.1.1). 

Destes, 83% (52) encontram-se classificados e os restantes 17% (11) estão em vias de classificação. A 

maioria destes procedimentos de classificação foi efetuada de forma mais regular a partir da década de 

60 do século XX mas com maior expressão a partir da década de 90 (vd. gráfico VI.1.2). 

 

 

 

Gráfico VI.1.2 

Imóveis Classificados, por décadas  

 
 
 

Fonte: DRC Alg (2012); CMS/DPHAM (2012); CMS/DOGU-SOT (2017) 

Gráfico VI.1.1 

N.º de imóveis sujeitos a procedimentos de classificação 

 
Fonte: DRC Alg (2012); CMS/DPHAM (2012); CMS/DOGU-SOT (2017) 
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Este facto poderá estar relacionado com o possível amadurecimento da sensibilidade e da importância 

para o património (vd. gráfico VI.1.3) bem como da possibilidade dos municípios, desde o ano de 1949, 

procederem à classificação do património de interesse municipal. 

 

Dos imóveis já classificados (52), destaca-se uma maior expressão para os de interesse municipal 

(67%), distribuídos sobretudo pelas freguesias de Silves e S. Bartolomeu de Messines. Os bens 

culturais de interesse público, 13 no total, não encontram expressão na freguesia de S. Marcos da 

Serra (vd. gráfico VI.1.3). Os Monumentos Nacionais classificados, que encerram maior notoriedade e 

valor cultural para a nação, ocorrem apenas na cidade de Silves, num total de cinco (5) imóveis.  

 

Em vias de classificação encontram-se 9 bens culturais com o grau de interesse municipal e um com o 

grau de interesse público (vd. gráfico VI.1.4). 

Gráfico VI.1.3 

Imóveis classificados por freguesia, segundo graduação de interesse 

 

 
 

Fonte: DRC Alg (2012); CMS/DPHAM (2012); CMS/DOGU-SOT (2017) 

Gráfico VI.1.4 

Imóveis em vias de classificação por freguesia, segundo graduação de interesse 
 

 
 

Fonte: DRC Alg (2012); CMS/DPHAM (2012) 
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Assim, e após conclusão dos procedimentos de classificação, o concelho de Silves contará com um 

total de 63 elementos classificados dos quais 70% apresentará a graduação de interesse municipal, 

22% de interesse público e 8% de interesse nacional. Silves manterá a dominância face às restantes 

freguesia (vd. gráficos VI.1.5 e VI.1.6). 

 

Porém a riqueza patrimonial do concelho de Silves não se esgota nestes 63 elementos, tendo sido 

identificados, no decorrer dos trabalhos do PDM, um conjunto significativo de imóveis (cerca de 40) que 

poderão encerrar interesse de classificação com grau de interesse diverso (vd. fig. VI.1.17). De 

tipologias distintas, estes elementos podem-se traduzir nas categorias constantes no gráfico VI.1.7. 

São sobretudo monumentos religiosos e funerários de épocas distintas,como menires, igrejas1, 

sepulturas e necrópoles que deverão ser estudados no sentido de aferir do potencial de classificação. 

                                                
1 Chama-se a atenção que por constrangimentos legais, os edifícios pertencentes à igreja não poderão ser classificados como de 
interesse municipal, mas apenas com graduações superiores. 

Gráfico VI.1.5 

Total de imóveis classificados por grau de interesse, 
após conclusão dos procedimentos em curso 

 
 

 
 

 

Fonte: DRC Alg (2012); CMS/DPHAM (2012); CMS/DOGU-SOT (2018) 

Gráfico VI.1.6 

Total de imóveis classificados por grau de interesse, 
segundo freguesia, após conclusão dos procedimentos 

em curso 

 
 
Fonte: DRC Alg (2012); CMS/DPHAM (2012) CMS/DOGU-SOT (2018) 

Gráfico VI.1.7 

Categorias dos elementos identificados com interesse de classificação 

 
Fonte: CMS/DPHAM (2012) 
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VI.1.3.4. PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO-

ARQUEOLÓGICO 

 

 

A proteção e valorização do património histórico-arqueológico são mecanismos essenciais para a 

compreensão, perpetuação e construção da identidade de um povo e do seu território. Os elementos 

patrimoniais refletem não só as caraterísticas da sociedade da época a que remontam, mas traduzem 

também as raízes culturais, permitindo um melhor entendimento da sociedade atual. 

 

A articulação entre a garantia de proteção destes recursos territoriais não renováveis e a sua 

valorização e promoção constitui um dos principais desafios em matéria da gestão dos bens culturais 

que podem e devem ser potenciados e colocados ao serviço da sociedade que representam, 

contribuindo para o seu desenvolvimento sustentável. 

 

1. PROTEÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 

 

A proteção do património tem sido desde sempre uma realidade nas políticas associadas ao património 

cultural e de ordenamento de território. Reflexo disso são os inúmeros diplomas, acordos, convenções 

e afins, de cariz internacional, assinados por muitos países, incluindo Portugal, que refletem as 

preocupações e deixam recomendações para a proteção e salvaguarda dos elementos patrimoniais 

notáveis, e nalguns casos, do seu contexto espacial (vd. Cap. VI.1.3). 

 

Porém, a tradução dessas orientações não tem sido realizada de forma eficaz de modo a permitir a 

salvaguarda dos bens culturais classificados e de todos os recursos patrimoniais que, apesar de mais 

modestos, contribuem de forma inquestionável para o reforço da imagem e identidade dos territórios. 

 

A proteção destes elementos ajuda na promoção de uma melhoria generalizada da qualidade de vida 

das populações e ajuda a reforçar a rede de recursos patrimoniais, a divulgar em circuitos turísticos, 

com reflexo na multiplicação e expansão das dinâmicas sociais, económicas e ambientais do concelho. 
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Em Portugal, a figura de zonas de proteção de imóveis encontra-se estabelecida desde 19321, embora 

dirigidas apenas aos edifícios públicos de reconhecido valor arquitetónico. No entanto, a evolução do 

pensamento sobre proteção e valorização do património, determinou a ampliação do espetro de 

imóveis cujo interesse justifica a delimitação de um perímetro de proteção que funciona como área 

tampão que garante a integridade estética e física do imóvel e da sua envolvência. 

 

Com a publicação da Lei 13/85, de 6 de julho, que estabelece as formas de proteção dos bens culturais 

conforme hoje as conhecemos, é estabelecido que “os imóveis classificados pelo Ministério da Cultura 

[valor nacional] dispõem sempre de uma zona especial de proteção [ZEP] ” (n.º 1, do art.º 22.º), 

acrescentando que “enquanto não for fixada uma zona especial de proteção, os imóveis classificados 

beneficiarão de uma zona de proteção de 50 m”. 

 

A nova lei de bases da política de proteção e valorização do património cultural (LBPC) determina 

igualmente a criação de zonas de proteção (n.º 4 do art.º 43.º), na qual se consagra que os bens 

imóveis classificados ou em vias de classificação2 beneficiarão automaticamente de uma Zona Geral 

de Proteção de 50 m, contados a partir dos seus limites externos, devendo ainda dispor de uma Zona 

Especial de Proteção, na qual se podem incluir áreas non aedificandi.  

 

O DL 309/20093, de 23 de outubro na sua redação atual, regula estas disposições, determinando que 

para os bens imóveis cuja graduação de interesse é nacional ou pública e que se encontram: 

 

 em vias de classificação beneficiam automaticamente de uma zona geral de proteção 

(ZGP), podendo em alternativa beneficiar de uma zona especial de proteção provisória 

(ZEPp), fixada quando a ZGP se revela insuficiente ou desadequada para a proteção e 

valorização do bem imóvel; 

 classificados beneficiam de uma Zona Especial de Proteção (ZEP). 

 

                                                
1 Pelo Decreto 21 875 de 18 de novembro de 1932. 
2 De interesse nacional ou público. 
3 Estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de proteção 
e do Plano de Pormenor de Salvaguarda (PPS). 
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No caso das ZGP estas abarcam uma área de 50 metros contados a partir dos limites externos do bem 

imóvel, e vigora a partir da abertura do procedimento da sua classificação. As ZEPp, a par com as ZGP 

mantêm-se até à publicação da ZEP definitiva. 

 

Segundo aquele diploma as ZEP visam a coerência urbanística do espaço envolvente ao imóvel 

classificado, salvaguardando o contexto em que se insere para que não se desenvolvam elementos 

dissonantes que degradem a qualidade arquitetónica e cénica daquele espaço. Garantem desta forma 

que toda a envolvência do imóvel contribua para a sua dignificação. Para tal, constituem por si 

uma unidade autónoma de planeamento, e são a base territorial dos Planos de Pormenor de 

Salvaguarda (PPS)1, cuja responsabilidade de elaboração pertence aos municípios. 

 

Os conjuntos classificados e os sítios arqueológicos “podem dispor de zona especial de proteção 

provisória e de zona especial de proteção, (…), quando a respetiva fixação seja indispensável para 

assegurar o enquadramento arquitetónico, paisagístico e a integração urbana, bem como as 

perspetivas de contemplação”. Também para estes, obriga a LBPC, à elaboração de Planos de 

Pormenor de Salvaguarda. 

 

Os imóveis classificados ou em vias de classificação de interesse municipal podem dispor de 

uma ZEPp ou de uma ZEP, “quando os instrumentos de gestão territorial não assegurem o 

enquadramento necessário à proteção e valorização do bem imóvel” (n.º 1 do art.º 58 do DL309/09 de 

23 de outubro na sua redação atual). 

 

No concelho de Silves encontram-se definidas, ou por definir, as seguintes Zonas Especiais de 

Proteção: 

 ZEP do Castelo de Silves2; 

 ZEP da Sé Catedral de Silves3; 

 ZEP das Muralhas e Porta da Almedina de Silves4; 

                                                
1 Segundo o art.º 64 do DL 309/09 de 23 de outubro, os PPS estabelecem “as orientações estratégicas de atuação e as regras de uso e 
ocupação do solo e edifícios necessárias à preservação e valorização do património cultural existente na sua área de intervenção, 
desenvolvendo as restrições e os efeitos estabelecidos pela classificação do bem imóvel e pela zona especial de proteção”. 
2 Estabelecida no Diário do Governo, n.º 136, de 23 de junho 1910. Estabelecida no Diário do Governo, n.º 151, 1 de julho 1948. 
3 Estabelecida no Diário do Governo, n.º 84, de 7 de abril de 1956. 
4 Proposta no Anúncio n.º 15560/2011. A proposta de ZEP das Muralhas e Porta de Almedina de Silves integra as ZEP do Castelo e da 
Sé Catedral, bem como um elevado número de bens imóveis classificados e de interesse cultural de menor notoriedade pelo que, tanto as 
disposições constantes no seu processo de classificação (disponibilizado pelo IGESPAR, I.P através do Oficio n.º 11834 de 08/06/2011), 
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 ZEP do Solar com capela e lagar de azeite, na Quinta da Cruz, Alcantarilha1. 

 ZEP da Igreja de S. Francisco, em Pêra. 

 ZEP do Cerro da Rocha Branca2, na freguesia de Silves. 

 ZEP da Ponte Velha de Silves3, na freguesia de Silves. 

 

Também as áreas onde são conhecidos vestígios arqueológicos e paleontológicos se encontram 

protegidas ao abrigo da LBPC, não só nos termos do princípio da conservação pelo registo científico, 

mas também, e no que diz respeito ao ordenamento do território, pelo dever de salvaguarda da 

informação arqueológica contida no solo e no subsolo dos aglomerados urbanos, nomeadamente 

através da elaboração de cartas do património arqueológico, segundo o n.º 1 do art.º 79.º daquele 

diploma. 

 

O concelho apresenta um total de 234 sítios4 nos quais se conhecem a existência de vestígios 

arqueológicos. Distribuem-se de norte a sul do território, em meio urbano e rural, apresentando uma 

menor expressão nas áreas de serra e no sector central da UHP do Barrocal (vd. fig. VI.1.63).  

 

A maior concentração de sítios arqueológicos conhecidos ocorre em terrenos pertences à UHP 

Depressão Periférica estendendo-se alguns quilómetros para norte (UHP Serra) e para sul (UHP 

Barrocal) daquela Unidade sobretudo nas imediações dos dois principais aglomerados urbanos, Silves 

e S. Bartolomeu de Messines. Também a sul do eixo ferroviário do Algarve e até ao oceano Atlântico 

se verifica uma maior concentração de áreas onde se reconhece a existência de vestígios 

arqueológicos. Este facto estará sobretudo relacionado com os diferentes níveis de conhecimento do 

território, superior em áreas com maior intervenção humana. 

 

O património arqueológico concelhio ocupa, no total, uma área aproxima de 821 hectares, dos quais a 

grande maioria (80%) se situa na UHP Depressão Periférica e UHP Barrocal (vd. gráfico VI.1.8). 

                                                                                                                                                   
como as a desenvolver em sede de PPS garantirão a proteção e salvaguarda de praticamente todos os bens imóveis da cidade de Silves 
com interesse patrimonial relevante. 
1 Pela Portaria n.º 621/2013, de 20 de Setembro. 
2 Definida pelo edital 53/2015, de 4 de Junho. 
3
 Portaria 330/2020, de 01 de abril 

4 Entenda-se sítios como áreas onde se encontram identificados um ou mais vestígios arqueológicos. 
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A análise da figura VI.1.63 atesta uma maior densidade de património arqueológico conhecido em 

áreas onde a pressão urbana é tendencialmente elevada o que constitui um desafio à gestão do 

território. É assim necessário a criação de medidas que articulem a proteção e a valorização do 

património arqueológico com o crescimento e desenvolvimento socioeconómico e ambiental. 

 

Para além destes regimes de proteção de base legal, importa ainda definir um conjunto de orientações 

que permitam a preservação de todos os elementos patrimoniais identificados (vd. fig. VI.1.18) e que 

não encontram proteção à luz da LBPC. 

 

Retomando algumas das recomendações dos pactos estabelecidos internacionalmente, e formulando 

outras, mais atuais e direcionadas à realidade concelhia, e nunca esquecendo que, a proteção 

daqueles elementos, não pode ser cega, ou tão-pouco condicionadora do desenvolvimento das 

atividades necessárias à sociedade. Sugere-se a consideração, nas opções de desenvolvimento e 

planeamento do PDM de Silves, das seguintes orientações para a proteção dos recursos patrimoniais 

concelhios: 

 

a. proibir a demolição ou degradação total ou parcial dos bens culturais; 

b. acompanhar o estado de conservação dos bens culturais evitando a sua degradação; 

c. identificar bens culturais vulneráveis a fenómenos naturais e tecnológicos perigosos; 

Gráfico VI.1.8 

Área (ha) de património arqueológico, segundo Unidades Homogéneas de Paisagem 
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d. ter especial atenção aos bens culturais existentes junto de obras, industria extrativa ou outras 

atividades causadoras de vibrações ou poluição, garantindo a sua integridade física; 

e. atualizar (e manter atualizado) um inventário municipal de recursos patrimoniais; 

f. interditar a construção de dissonâncias na envolvência do imóvel a proteger e, se necessário, 

atribuir faixas de proteção que garantam a qualidade do contexto em que está inserido; 

g. não permitir alterações de ocupação do solo que não dignifiquem determinado bem cultural; 

h. apostar na educação e sensibilização da importância dos bens culturais, não só pelo seu valor 

em si, mas também do seu potencial enquanto recurso; 

i. garantir a existência e a qualidade das bacias de visualização dos bens culturais geradas pela 

própria malha urbana ou morfologia do terreno; 

j. promover, sempre que possível a utilização social do elemento patrimonial; 

k. garantir, através de disposições regulamentares, a proteção da informação arqueológica 

existente no concelho, nomeadamente a criação de buffers ao redor dos vestígios conhecidos 

e onde qualquer intervenção que determine alterações de uso ou ocupação obriga ao 

acompanhamento prévio por parte de especialistas. 

l. averiguar o interesse de classificação dos seguintes bens culturais: 

1. Igreja Paroquial de S. Marcos da Serra (São Marcos da Serra – Largo da Igreja); 

2. Capela de Sant’ana (Santa Ana – S. Bartolomeu de Messines); 

3. Envolvência da capela de Sant’ana como Sítio Histórico (Santa Ana – S. Bartolomeu de 

Messines); 

4. Ermida de S. Pedro, S. Bartolomeu de Messines (Furadouro – S. Bartolomeu de Messines); 

5. Capela de S. Sebastião; (S. Bartolomeu de Messines – Largo de S. Sebastião); 

6. Ermida de Nossa Senhora da Saúde (Monte de S. José – S. Bartolomeu de Messines); 

7. Casas 1 e 2 da Portela de Messines (Portela de Messines - – S. Bartolomeu de Messines); 

8. Moinhos do Cerro das Vinhas (Portela de Messines - – S. Bartolomeu de Messines); 

9. Conjunto de Noras de Barradas de Messines e sistemas hídricos associados (Barradas de 

Messines – S. Bartolomeu de Messines); 

10. Villa romana de Cortes (Corte – S. Bartolomeu de Messines); 

12. Sepultura da Pedreirinha (Pedreirinha - S. Bartolomeu de Messines); 

13. Igreja Matriz do Algoz (Algoz – Rua da Igreja); 

14. Ponte e Poço Medieval do Algoz (Algoz – Norte da Zona Industrial); 

15. Igreja de S. Francisco (Algoz – Travessa de S. Sebastião); 
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16. Capela de Nossa Senhora de Fátima (Tunes – Rua da Igreja); 

17. Igreja da Misericórdia (Alcantarilha – Rua da Misericórdia); 

18. Capela de Nossa Senhora do Carmo, (Alcantarilha – Rua de N. Sr.ª do Carmo); 

19. Troço Este (não classificado) da muralha do Castelo de Alcantarilha (Alcantarilha – Rua da 

Muralha); 

20. Igreja Matriz de Pêra (Pêra – Rua Vasco da Gama); 

m. Garantir a proteção da informação arqueológica existente no concelho e promover o aumento 

do conhecimento do património arqueológico concelhio. 

 

2. VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 

 

À valorização do património está associado o princípio de acrescentar valor aos bens culturais, 

transformando-as em recursos. Segundo o artigo 70.º da LBPC a valorização do património cultural 

desenvolve-se através:  

 

a. da conservação preventiva e programada;  

b. da pesquisa e a investigação;  

c. da proteção e valorização da paisagem e a instituição de novas e adequadas formas de tutela 

dos bens culturais e naturais, designadamente os centros históricos, conjuntos urbanos e 

rurais, jardins históricos e sítios;  

d. do acesso e a fruição;  

e. da formação;  

f. da divulgação, sensibilização e animação;  

g. do crescimento e o enriquecimento;  

h. do apoio à criação cultural;  

i. da utilização, o aproveitamento, a rendibilização e a gestão;  

j. do apoio a instituições técnicas e científicas. 

 

Ao dispor da valorização encontram-se inúmeros instrumentos que permitem o seu desenvolvimento e 

concretização, dos quais os IGT fazem parte (art.º 71.º da LBPC). Assim, um PDM torna-se num 

documento eficaz para estruturar as ações com vista à valorização patrimonial já que permite conhecer 
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a expressão territorial deste domínio, garantir a sua proteção, e ainda a sua articulação com os demais 

recursos territoriais (sociais, económicos, naturais, etc.). 

 

Apesar das atividades de proteção e valorização deverem ser articuladas e de se complementarem, as 

que visam a valorização devem ser implementadas de forma paralela, ou posterior, à adoção de 

medidas de proteção, uma vez que as ações valorativas carecem não só que o monumento (em 

sentido lato) se encontre num estado favorável de conservação, mas também que seja conhecida a 

suas capacidade de carga. Não basta agir para que a proteção seja assegurada sem que a esta 

estejam associadas medidas de valorização. O desenvolvimento de ações de valorização permitem 

reduzir o ónus associado à necessária implementação de medidas que visem o conhecimento, a 

proteção e a manutenção dos elementos patrimoniais, e colocar o património ao serviço da sociedade. 

 

A valorização dos elementos patrimoniais assenta sobretudo em dois (2) pilares básicos: 

 

a. na resolução de questões estruturais e funcionais, associadas à manutenção de um estado 

de conservação favorável dos bens culturais; 

b. na criação de meios por forma a garantir o usufruto dos bens, sem que a sua identidade seja 

prejudicada através de atividades compatíveis com o seu grau de proteção, reforçando as 

relações entre o elementos e o espaço envolvente, com consequências no aumento da 

atratividade e competitividade do território onde estão inseridos. 

 

Desta forma, e considerando a valorização do património cultural como uma instrumento do 

desenvolvimento do território, sugerem-se as seguintes medidas estratégicas que deverão ser 

consideradas para operacionalizar a estratégia do PDM: 

 

1. apostar na elaboração de um plano estratégico para o património cultural, com uma equipa 

multidisciplinar, onde se efetue um estudo detalhado das ocorrências patrimoniais e se (re)definiam 

estratégias, prioridades de intervenção, riscos de degradação, etc.; 

2. promover ações de sensibilização da população, técnicos e políticos para a importância da 

preservação do património; 

3. potenciar a valorização do património com ações de divulgação, revitalização, dinamização e 

animação; 
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4. monitorizar a evolução do estado de conservação dos bens culturais; 

5. sinalizar com painéis informativos e interpretativos num conjunto selecionado de elementos de valor 

patrimonial, de acordo com critérios previamente definidos; 

6. reforçar a rede de percursos que abrangem bens culturais; 

7. garantir acessibilidade aos bens culturais à população em geral, com particular atenção às pessoas 

com mobilidade reduzida, sugerindo-se a priori: 

 

a. atenção às barreiras arquitetónicas existentes, que deverão ser ultrapassadas por forma a permitir 

um acesso fácil e cómodo aos utilizadores; 

b. criatividade na procura de soluções inovadoras que permitam a interpretação do elemento e seu 

contexto. Que podem passar pela elaboração: 

 

i. de maquetes que poderão constituir auxiliares essenciais à interpretação e conhecimento, 

sobretudo para portadores de deficiências visuais. Esta solução poderia ainda contar com a 

participação de artistas e artesãos locais potenciando-se assim a criação de sinergias e 

desenvolvimento da economia local; 

ii. mapas e histórias infantis que retratem o património e cultura do concelho; 

 

10. garantir a acuidade visual das bacias de visualização do património, evitando a colocação de 

sistemas de depósito de resíduos sólidos urbanos, de cabos elétricos, etc., em locais que conflituem 

com a sua contemplação 

11. desenvolver e aplicar o conceito de lojas pop-up em espaços comerciais devolutos nos núcleos 

históricos dos principais aglomerados urbanos do concelho e associar a estes eventos de animação 

cultural. Estes espaços poderiam ser ocupados por artesões, produtores agrícolas ou florestais locais 

como intuito de divulgar e comercializar os seus produtos, ou ainda desenvolver protocolos com 

marcas que possam estar interessadas neste conceito; 

12. envolver diretamente os atores locais na divulgação e valorização do património, propondo, e.g., a 

exposição de elementos em espaços comerciais, públicos, jardins privados, etc., criando uma “cidade 

museológica” através de uma rede de divulgação; 

13. construção ou adaptação de equipamentos e infraestruturas complementares de apoio aos 

visitantes, e.g., parques de estacionamento; 

14. promover o arranjo exterior da envolvente dos bens culturais em áreas urbanas; 
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15. reunir com as associações de produtores florestais com o intuito de sensibilizar: 

 

a. para importância da preservação do património existente disperso pelas áreas florestais do concelho; 

b. para a observância de cuidados durante as práticas especificas da atividade florestal nas imediações 

dos elementos em termos de enquadramento e de segurança; 

 

16. desenvolver ações de divulgação e promoção do património arqueológico subaquático; 

17. patrocinar o maior envolvimento da população, no sentido de concertar as ações para a 

preservação do património; 

18. Reforçar as relações entre o património e a educação e a sua importância para um território 

inclusivo e equitativo, nomeadamente através da criação de programas de educação pelo património e 

pela arte, que deverão estender-se por todas as escolas concelhias 

19. Apostar no desenvolvimento de protocolos com universidades visando o conhecimento dos bens 

culturais, reforçando as componentes de I&D na área do Património Cultural 

20. Criar incentivos que permitam o estabelecimento de empresas relacionadas com produtos e 

serviços na área das técnicas patrimoniais. 

 

 

 

VI.1.4. PATRIMÓNIO SOCIOCULTURAL 

 

 

O património sociocultural1 refere-se às festividades, costumes, tradições, atividades culturais e 

recreativas de um dado local e deve ser visto como um instrumento de inclusão social já que contribui 

para fomentar a participação cívica, a vivência dos espaços e, de forma mais ou menos direta, para 

promover a melhoria da qualidade de vida da população; constituindo um excelente veículo de 

interação entre locais, imigrantes e visitantes – gera união, diversidade e potencia a visão de um 

determinado território. 

 

Neste subcapítulo pretende-se assim retratar o: 

                                                
1 O PEDS (CMS/DPTIG, 2009) identifica o Património/Cultura enquanto um dos pilares estratégicos para a sustentação do 
desenvolvimento concelhio atendendo à importância do legado histórico material e do impacto de alguns eventos-âncora. 
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1. património cultural imaterial (PCI);  

2. as atividades culturais e recreativas (ACR) promovidas no município. 

 

O património cultural imaterial (PCI)1 está associado às práticas identitárias de uma população, 

cobre as realidades que não possuem suporte material mas que apresentam um forte significado para 

a identidade e memórias coletivas (expressões orais e musicais, técnicas tradicionais de construção e 

de fabrico, modos de preparar os alimentos, etc.). É assim assumido como um elemento 

diferenciador dos territórios que reflete a história de cada local, podendo constituir um recurso e um 

fator de atratividade. Seria interessante analisar os diferentes tipos de PCI existentes (gastronómico, 

etnográfico, museográfico, artesanato, entre outros) no entanto, existem poucos estudos e um número 

insuficiente de recursos humanos (dentro e fora do seio municipal) que se tenham debruçado sobre 

estas temáticas. Assim sendo, e atendendo às exigências temporais do PDM, esse trabalho é pouco 

explanado neste subcapítulo, devendo ser abordado com pormenor em sede de estudos próprios. 

 

Será, por isso, efectuada essencialmente uma análise às atividades recreativas e culturais, aos 

produtores e agentes culturais que operam no concelho e respetivos campos de ação bem como a 

forma como estes se distribuem espacialmente e temporalmente.  

 

Elaborou-se uma tabela síntese para sistematizar e facilitar a leitura referente às atividades 

socioculturais existentes no concelho (vd. quadro VI.1.6).  

 
Quadro VI.1.6 

Panorama cultural anual2 

M
ês

 

Atividade  Local Organização 
Tipologia 

Dominante 
Categoria Quando 

JA
N

 

ENCONTRO DE 
JANEIRAS 

Silves (Paços do Concelho)  CMS/DCT Musical PCI 
5 de 
janeiro 

M
A

R
 

JOÃO DE DEUS S. Bartolomeu de Messines Casa-Museu João de Deus Literacia/Literatura ACR 
8 de 
março 

SEMANA CULTURAL 
JOÃO DE DEUS 

S. Bartolomeu de Messines Casa do Povo de S. B. de Messines Literacia/Literatura ACR 

Semana 

que 
englobe o 
dia 8 

DIA MUNDIAL DA 

POESIA 
Todo o Concelho CMS | SBD e escolas Literacia/Literatura ACR 

21 de 

março 

                                                
1 Ver a este respeito a Lei 107/20077, de 8 de setembro. 
2 Incluem-se aqui as atividades produzidas e coorganizadas/apoiadas pelo Município de Silves bem como as desenvolvidas pelas 
diversas Juntas de Freguesia e associações culturais locais. No caso das ações produzidas pela CMS foram consideradas as que são 
organizadas pela DCT e pela DPHAM, visto apresentarem intersecções e transversalidades diversas ao nível cultural. 
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A
B

R
 

DIA INTERNACIONAL 
DOS MONUMENTOS E 
SÍTIOS 

Silves (cidade) CMS | DPHAM 
Histórico-

arqueológico 
ACR  18 de abril 

DIA MUNDIAL DO LIVRO Todo o Concelho CMS | SBD e escolas Literacia/Literatura ACR 23 de abril 

CONCERTO DA PÁSCOA Silves (cidade) 
Sociedade Filarmónica. Silvense | 
Grupo Coral 

Musical ACR 
Último 
fim-de- 
semana 

FEIRA DO FOLAR S. Marcos da Serra 
CMS, J. Freguesia local, 
associações e produtores locais 

Gastronómica PCI 
Último 
fim-de 
semana 

BIENAL DE POESIA Silves (Biblioteca Municipal)  CMS | SBD Literacia/Literatura ACR 
Último 
fim-de -
semana 

25 DE ABRIL Todo o concelho CMS e meio associativo 
Histórico-

arqueológico 
ACR 

3.ª e 4.ª 
semanas 

M
A

I 

FIESA Pêra Prosandart 
Lazer, 

entretenimento e 
convivialidade  

ACR 
maio a 
outubro 

DIA INTERNACIONAL 
DOS MUSEUS  

Silves (cidade) CMS | DPHAM 
Histórico-

arqueológico 
ACR 

18 de 
maio 

FESTA DE NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA 

Alcantarilha (Fontes da Matosa) 
Associação de Nossa Sra. das 
Fontes da Matosa 

Religioso PCI No mês 

DANÇAS E 
BRINCADEIRAS DE 

ANTIGAMENTE 

S. Bartolomeu de Messines Rancho Folclórico de S. B. M.  Musical PCI No mês 

ALCATUNA Alcantarilha 
Sociedade Recreativa 

Alcantarilhense 
Musical ACR No mês 

JU
N

 SANTOS POPULARES Silves (cidade) CMS Religiosa  PCI 
13, 24 e 
29 de 

junho 

FESTIVAL DA 

CALDEIRADA 
Armação de Pêra 

CMS, Junta de Freguesia local e 

restauração 
Gastronómica PCI 

Último fim 
de 

semana 

JU
L

 

FESTAS DE VERÃO Silves (Enxerim) 
Grupo Desportivo e Cultural do 

Enxerim 
Musical ACR 

Durante 
julho e 

agosto 

FESTIVAL DE 
FOLCLORE 

S. Bartolomeu de Messines 
Rancho Folclórico de S. B. 
Messines 

Musical PCI No mês 

RUFALGARVE Tunes 
Associação Comunidades de 
Tunes| Percutunes  

Musical  ACR 
1.º fim de 
semana 

FESTAS DE NOSSA 

SENHORA DOS 
NAVEGANTES 

Armação de Pêra Paróquia local Religioso PCI 
2.º 
domingo 

FIM-DE-SEMANA 
SOCIAL E CULTURAL 

Alcantarilha Casa do Povo de Alcantarilha 
Lazer, 

entretenimento e 

convivialidade  

ACR 
2.ª 
quinzena 

ARRAIAL DO PETISCO Pêra (Polidesportivo) CMS e Centro Paroquial Gastronómica ACR 

Final de 

julho a 
início de 
agosto 

A
G

O
 

FEIRA MEDIEVAL Silves (cidade) CMS 
Histórico-

arqueológico 
ACR 

1.ª 
quinzena 

S
E

T
 DIA DO MUNICÍPIO Todo o Concelho CMS   ACR 

3 de 

setembro 

FESTIVAL DE BANDAS 
CIVIS 

Silves (cidade) Sociedade Filarmónica Silvense Musical  ACR 
3 de 
setembro 
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FEIRA DOS FRUTOS 
SECOS 

Alcantarilha  CMS e Junta de Freguesia Gastronómica PCI 
Início do 
mês 

FESTA DAS TRADIÇÕES S. Bartolomeu de Messines Junta de Freguesia local 

Artes 
manuais/visuais e 

do apoio ao 
comércio 

PCI 
2.ª 
quinzena 

FESTA DE NOSSAS 

SENHORA DOS AFLITOS 
Armação de Pêra Paróquia local Religioso PCI 

3.º 

domingo 

DIA MUNDIAL DO 
TURISMO 

Silves (cidade) CMS | Setor de Turismo 
Histórico-

arqueológico 
ACR 

27 de 
setembro 

O
U

T
 

DIA INTERNACIONAL DA 

MÚSICA 
Silves (cidade) CMS | Setor de Cultura Musical ACR 

1 de 

outubro 

ENCONTRO DE COROS Silves (Sé Catedral) Soc. Filarmónica Silvense Musical ACR 
1.ª 
quinzena 

ENCONTRO DE 
ARQUEOLOGIA DO 

ALGARVE 

Silves (FISSUL) CMS | DPHAM 
Histórico-

arqueológico 
ACR 

2.ª 

quinzena 

SEMANA 

GASTRONÓMICA 
S. Bartolomeu de Messines 

Junta de Freguesia e restauração 

locais 
Gastronómica PCI No mês 

N
O

V
 

FESTA DO MAGUSTO Silves (cidade) CMS | Setor de Cultura 

Lazer, 

entretenimento e 
convivialidade  

PCI 
11 de 

novembro 

D
E

Z
 

MERCADINHO DE 
NATAL 

Silves (cidade) 
CMS | Setor de Cultura, artesãos e 
comerciantes locais 

Artes 

manuais/visuais e 
do apoio ao 

comércio 

PCI 
2.ª 
quinzena 

CONCERTO DE NATAL Silves (cidade) 
Sociedade Filarmónica Silvense | 
Coral e Banda Filarmónica 

Musical ACR 
2.ª 
quinzena 

 

Nota: O quadro apresenta as atividades regulares, de cariz cultural, realizadas no concelho de Silves, não incluindo assim as iniciativas 
pontuais. A construção deste quadro baseou-se no calendário de atividades efetivamente realizadas nos anos de 2010-2011 tendo sido 
categorizadas pela tipologia dominante (isto não obstante várias ações integrarem mais do que uma valência possível) (CMS/SC, 2011). 
No que respeita à categoria, o PCI designa as actividades associadas ao património cultural imaterial e ACR as de índole cultural-
recreativas.  

 

 

 

VI.1.4.1. DISTRIBUIÇÕES – GEOGRÁFICA E TEMPORAL 

 

A maioria das atividades culturais anuais decorre na freguesia de Silves (quase metade dos 

eventos) seguida da de S. B. de Messines (vd. fig. VI.1.64), fato que fica a dever-se ao maior peso 

demográfico e às dinâmicas que estas freguesias apresentam no contexto concelhio (vd. Cap. IV.1 e 

V.6). No extremo oposto surge o aglomerado de Algoz, onde não se verifica nenhuma atividade regular 

bem como o de Tunes e de S. Marcos da Serra que somente contam com um evento cada.  

 



SILVES

ALGOZ E TUNES

ARMAÇÃO DE PÊRA

SÃO MARCOS DA SERRA

ALCANTARILHA E PÊRA

SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES

LAGOA

LOULÉ

OURIQUE

ODEMIRA

PORTIMÃO

ALBUFEIRA

MONCHIQUE

ALMODÔVAR

Plano Diretor Municipal de SILVES

Fontes:
CMS (2019)
Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019)

Projeção Transversa de Mercator;
Elipsóide GRS 80; PT-TM 06 / ETRS 89

´

ATIVIDADES CULTURAIS 
REGULARES 

POR FREGUESIA

0 2 500 5 000
Metros

Fig. VI.1.64 Pág. 139

Alcantarilha 4 10,8 12,1
Armação de Pêra 3 8,1 9,1
Algoz 0 0 0
Pêra 2 5,4 6,1
S. B.  Messines 6 16,2 18,2
S. M. Serra 1 2,7 3
Silves 16 43,2 48,5
Tunes 1 2,7 3
Concelho 4 10,8 0
Total de atividades 37 100 100

N.º de 
atividades

% no 
concelho

% por 
freguesia

Local das 
ocorrências 

DOGU - Ordenamento - 2020

Tipologia de atividade
Historico-arqueológica
Musical
Literacia-literatura
Gastronómica
Lazer, entretenimento e convivialidade
Artes manuais/visuais e do apoio ao comércio
Religiosa

Limites Administrativos
Concelho
Freguesia

Toponímia

FREGUESIA
CONCELHO
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No que concerne à distribuição anual das atividades culturais que ocorrem no concelho, o gráfico VI.1.9 

permite ter uma ideia global e precisa do seu comportamento sendo possível perceber momentos de 

maior dinâmica e outros mais deficitários. Apesar da flutuação da população não ser muito evidente no 

concelho, à exceção das freguesias litorais, onde a procura turística tem alguma expressão durante a 

época balnear, o calendário dos eventos favorece o período estival. Verifica-se assim alguma 

sazonalidade dos eventos tendo os meses de primavera-verão maior número de atividades que os 

restantes – a maioria decorre entre abril e setembro (72% das ações culturais), ainda que durante o 

mês de agosto se registe somente um evento, a Feira Medieval, devido à exigente concentração de 

recursos e de trabalhos preparatórios que lhe são inerentes. 

 

 

 

VI.1.4.2. OS AGENTES CULTURAIS 

 

Apesar das freguesias de Silves e Messines apresentarem maior dinâmica cultural no contexto 

concelhio, registam-se algumas diferenças entre estas unidades geográficas – no primeiro caso a 

promoção e organização cabe sobretudo à CMS, nomeadamente à DCT e à DPHAM, no segundo as 

iniciativas são desencadeadas sobretudo a nível local (Junta de Freguesia, Casa do Povo, Rancho 

Folclórico, etc.). Este facto subentende maior dinâmica da população Messinense, menos dependente 

da iniciativa do município. Contudo e no cômputo geral, o quadro VI.1.6 vem realçar o peso excessivo 

do município enquanto produtor de eventos culturais já que, das 37 atividades promovidas, 19 

cabem ao município (a maioria de forma exclusiva, sem parceiras). 

Gráfico VI.1.9 

Atividades Culturais por meses 

 
 

Fonte: CMS/DCT (2012) 
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A estrutura municipal deveria desempenhar um menor papel na organização substituindo-o por 

funções de promoção ao diálogo entre associações e de facilitação dos “processos criativos”, 

apoiando os agentes culturais de outras formas que não a meramente financeira, evitando duplicação 

de ações programáticas e dispersão de esforços e recursos, etc. (CMS/SC, 2011). 

 

A ausência de um levantamento exaustivo e atualizado dos agentes culturais e das suas práticas 

torna mais difícil conceber uma estratégia abrangente de gestão e intervenção por carência de alguns 

elementos. Esta problemática estende-se igualmente aos agentes culturais em nome individual – onde 

o desconhecimento e a falta de informação são ainda mais evidentes. Verifica-se a existência de 

inúmeros projetos a funcionar no concelho de Silves na área das artes visuais (e.g., galerias de arte), 

da música (conjuntos musicais, artistas a solo), do audiovisual, entre outros, que ainda não estão 

devidamente identificados. O levantamento existente é referente, essencialmente, ao tecido associativo 

cultural inventariado por via do PAIAC (Programa de Apoio às Instituições de Âmbito Cultural) que 

assinala os seguintes agentes culturais (CMS/SC, 2011): 

 

1. ARTES PERFORMATIVAS 

SUB-CATEGORIA AGENTE VALÊNCIA  

Música 

- Sociedade Filarmónica Silvense 
Música instrumental (banda 

filarmónica) + canto coral + escola 

- Casa do Povo de Alcantarilha, Pêra e Armação de 

Pêra  

Música instrumental (banda 

filarmónica) + escola 

- Associação das Comunidades de Tunes 
Canto coral (Grupo Alentejanos) + 

música instrumental (Percutunes) 

Dança 

- Rancho Folclórico de S. Bartolomeu de Messines 

Dança, indumentária e música 

tradicionais algarvias (grupo de 

folclore) + escola 

- Clube de Instrução e Recreio Tunense 

Dança, indumentária e música 

tradicionais algarvias (grupo de 

folclore)1 

Teatro/Performance/

Novo Circo 

- Associação para a Educação no Algarve Penedo 

Grande 
Teatro 

- Associação Sol da Terra2  Teatro, performance, novo circo; 

                                                
1 Entidade que ainda não se encontra inscrita no PAIAC de 2011. 
2 Associação que foi fundada em Abril de 2011 e ainda não se encontra inserida no PAIAC de 2011. 
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terapias alternativas 

 

2. ARTES VISUAIS 

AGENTE VALÊNCIA  

- Arte Xelb artes manuais/artesanato 

 

3. PATRIMÓNIO CULTURAL MATERIAL/IMATERIAL 

AGENTE VALÊNCIA  

- Sociedade de Instrução e Recreio Messinense 

- Casa do Povo de S. Bartolomeu de Messines 

- Grupo Desportivo e Cultural do Enxerim 

- Associação Al Mouatamid Ibn Abbad 

- Sociedade Recreativa Alcantarilhense 

- Centro de Estudos Luso-Árabes 

- Associação de Estudos e Defesa do Património 

Histórico-Cultural de Silves 

Agentes que conjugam várias valências culturais e criativo-

artísticas (música, literatura, exposições, ações de 

formação diversas, lançamento de obras, lazer e 

entretenimento, convivialidade e animação, etc.). 

 

Além dessas associações existem outras que são caraterizadas por uma dinâmica cultural irregular e 

pouco consistente (atendendo ao panorama verificado nos anos de 2010-2011): 

 

AGENTE VALÊNCIA  

- Associação Patrimonial do Algoz 

- Associação Cultural e Social do Algoz 

- Grupo dos Amigos da Pedreira 

- Associação dos Amigos da Barragem 

- Associação Recreativa e Cultural da Amorosa 

- Associação Desportiva e Cultural Silgarmar 

- Associação da Nossa Senhora das Fontes da Matosa 

- Racal Clube 

Agentes culturais com atuação no âmbito das áreas do 

lazer, entretenimento, convivialidade e animação. 

 

No tecido concelhio predominam ainda associações de pequena e micro dimensão pouco 

dialogantes entre si e de ação intermitente e desarticulada. Algumas das estruturas associativas 

incluídas no PAIAC e que possuem uma declarada vocação cultural – explicitada nos seus estatutos –, 

revela-se depois, em termos práticos, como secundária/acessória. Observa-se ainda a existência de 

várias associações culturais com áreas de intervenção similares (música coral e instrumental, teatro e 
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performance, tradições etnográficas diversas, etc.) existindo pois carência ao nível da diversidade na 

tipologia das valências que operam.  

 

Para se poder traçar estratégias de atuação culturais para o concelho é fundamental conhecer a 

fundo o terreno e os agentes que nele se movimentam, tanto as associações recreativas e 

culturais como os criadores/criativos em nome individual ou coletivo (empresas).  

 

É importante estimular o associativismo ou outras formas de organização da sociedade civil com vista 

ao desenvolvimento de um sentimento ativo de cidadania e afirmação continuada das culturas 

dominadas (populares ou marginalizadas) e emergentes. É premente envolver e apoiar os agentes 

locais que se destacam e produzem um trabalho relevante, bem como procurar incentivar nos 

restantes a adoção de práticas qualitativamente aceitáveis e integradas, não só nas áreas mais 

“convencionais” como também no campo das atividades criativas (arquitetura, design, publicidade) e 

das indústrias culturais (audiovisual, edição, música, media e software educativo e de lazer).  

 

É igualmente importante promover uma maior aproximação e interação, no plano cultural, entre a CMS 

e restantes agentes do concelho (públicos e privados), e entre o núcleo citadino (onde ocorre a 

maioria das atividades) e as freguesias envolventes, instaurando dinâmicas de rede e de participação 

coletiva. 

 

A dispersão de associações com áreas de atuação semelhante pode ser “rentabilizada” de forma mais 

eficaz através de uma maior interação entre os diversos agentes, estimulando a programação 

em rede e a segmentação de práticas e públicos. 

 

 

VI.1.4.3. AS ATIVIDADES 

 

No que respeita à distribuição das atividades por tipologias, associadas quer ao PCI quer ao ACR, é 

importante notar que a grande maioria está relacionada com ações culturais de valência musical 

(11 das 37 atividades regulares anuais) seguidas das de caráter histórico-arqueológica, na qual se 

inclui, e.g., a Feira Medieval (vd. gráfico VI.1.10) – evento concelhio com maior visibilidade e 
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impacto regional e nacional envolvendo um elevado número de participantes e visitantes, mais do que 

qualquer outro.  

 

Verifica-se igualmente algum défice em termos de projeção do concelho quanto à visibilidade da oferta 

cultural relativamente a concelhos vizinhos como Portimão, Albufeira, Loulé e mesmo Lagoa. Estes 

concelhos apresentam maior oferta, com maior continuidade ao longo do ano e, em termos gerais, de 

maior visibilidade e impacto.  

 

Gráfico VI.1.10 

Tipologia das atividades  

 

         Fonte: CMS/DCT (2012) 

 

 

É importante criar outros eventos de referência numa lógica de diversidade, qualidade, originalidade e 

complementaridade para maior projeção e reconhecimento do concelho de Silves. Seria interessante, 

entre outras possibilidades, criar um evento cultural que promovesse em simultâneo os produtos locais 

de reconhecida qualidade (e.g., vinho, laranja, cortiça) – fomentando potenciais parcerias estratégicas, 

como sejam o caso da Corticeira Amorim e da marca Vinhos de Silves. 

 

Tendo em conta a tradição e o dinamismo silvense com um passado ligado ao teatro seria 

interessante estimular e incentivar projetos desta génese retomando boas práticas de outrora.  
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VI.1.4.4. OS ESPAÇOS – EQUIPAMENTOS 

 

Não obstante a análise feita no Cap.V.3 sobre os equipamentos, existem espaços de elevado potencial 

– Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica e Teatro Gregório Mascarenhas que começaram 

recentemente a apresentar programação cultural regular e diversificada. 

 

Verifica-se, contudo, poucos espaços para os criadores poderem trabalhar e desenvolverem os seus 

projetos (ateliers, salas de ensaio para artistas, etc.) constitui uma realidade inegável que exige 

soluções. 

 

É necessário uma maior clarificação da vocação e valências de cada equipamento municipal de 

cariz cultural bem como efetuar a planificação de um calendário anual de eventos ao nível das 

atividades regulares e das ações pontuais, não apenas as organizadas/produzidas pela autarquia. 

 

Poder-se-ia apostar na reestruturação e requalificação dos equipamentos camarários atualmente 

subaproveitados e/ou de diversos edifícios devolutos espalhados pelo concelho para as associações e 

agentes culturais desenvolverem os seus projetos.  

 

A cidade de Silves apresenta um misticismo muito singular e que deveria ser potenciado através de um 

maior aproveitamento de espaços outdoor com aptidão para práticas culturais, nomeadamente, o Largo 

da Igreja Mártires da Pátria, o Jardim Maria Keil, a Praça Al’ Mutamid, a área requalificada junto ao rio 

(nomeadamente as plataformas de madeira sob o Arade), vertente Norte do Castelo, Praça do 

Município, Castelo, etc. Alguns destes locais já acolheram, embora muito pontualmente, alguns 

eventos, pelo que poderiam e deveriam ser mais potenciados e utilizados para concertos, feiras, teatros 

de rua, espetáculos de dança, etc.  

 

 

VI.1.4.5. A DIVULGAÇÃO 

 

A oferta cultural não é particularmente abundante no concelho, o que a somar à existência de lacunas 

ao nível da sua divulgação – pouco direcionada sem segmentação dos públicos-alvo (infantil, sénior, 
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especializado e profissional, residente no concelho ou fora dele, turistas, etc.) – pode ter influência ao 

nível da difusão da informação.  

 

A procura de informações sobre a agenda de atividades e projetos culturais desenvolvidos pelas 

associações e demais agentes locais extracamarários nem sempre se revela eficaz para quem usa o 

website do Município. É dado maior destaque às iniciativas criadas e/ou apoiadas pela autarquia, o 

que dificulta uma visão de conjunto e um conhecimento de maior pormenor de toda a oferta cultural 

existente no concelho. 

 

Uma publicitação mais eficaz dos conteúdos culturais depende igualmente do sistema de planificação 

das atividades adotado pelos vários responsáveis que muitas das vezes privilegiam uma agenda 

delineada a curto prazo (e não concertada com as demais), com possíveis consequências na difusão 

atempada da informação e na sobreposição das atividades. 

 

A sinalética indicativa relativa aos equipamentos culturais do Município de Silves é quase 

inexistente havendo vários espaços de relevo que não possuem qualquer indicação em termos de 

localização física (casos da Biblioteca Municipal, Teatro Mascarenhas Gregório, Casa da Cultura 

Islâmica e Mediterrânica, entre outros). 

 

É importante melhorar a sinalética indicativa no que se refere aos equipamentos e melhorar o 

acesso e a divulgação no que se refere às práticas e aos agentes culturais envolvidos.  

 

 

VI.1.4.6. O CONHECIMENTO 

 

Verificam-se lacunas quanto ao conhecimento do património, sobretudo no que se refere ao património 

imaterial. Ocorre um défice em termos de produção bibliográfica sobre o concelho, nomeadamente das 

épocas históricas mais recentes (Séc.os XIX e XX) e, consequentemente, de temáticas tão importantes 

como a indústria corticeira ou o movimento anarco-sindicalista.  

 

É premente efetuar recolhas de memórias, costumes e tradições, desenvolver estudos locais e 

promover ações e projetos que possam contribuir para uma maior informação e divulgação do PCI 
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sendo que o Município de Silves deveria ser um dos promotores do próprio conhecimento sobre o 

concelho.   

 

Deve promover-se a curto prazo, e.g., o registo gráfico, sonoro, audiovisual ou outro para efeitos de 

conhecimento, preservação e valorização de realidades com forte significado para a identidade e 

memórias colectivas e posterior divulgação.  

 

O estudo, valorização, salvaguarda e difusão do PCI estão intimamente dependentes do conhecimento 

adquirido (“só se pode gostar daquilo que se conhece”).  

 

 

VI.1.4.7. A SINTESE 

 

De modo a sintetizar a análise efetuada apresenta-se uma tabela onde estão reunidas os principais 

aspetos negativos e positivos no que se refere ao património sociocultural.  

 

 

PONTOS FORTES 
 

 

PONTOS FRACOS 
 

1. eventos-âncora com notório impacto 

local/regional e nacional (Feira Medieval); 

2. elevado potencial histórico-cultural, sobretudo 

ao nível do património construído e do 

imaginário identitário; 

3. espaços outdoors dotados de elevada 

apetência cultural; 

4. dinamismo de alguns setores do movimento 

associativo (e.g., musical); 

5. dinâmica assinalável de alguns equipamentos 

camarários (Biblioteca Municipal); 

6. PAIAC [documento que define e regula a 

concessão de apoios da CMS às associações]. 

1. modelos de comunicação e difusão deficientes; 

2. ausência de estratégias para a cultura e falta de 

planeamento a médio e longo prazo; 

3. poucos eventos de grande notoriedade sociocultural; 

4. equipamentos culturais insuficientes, pouco 

dinâmicos e competitivos; 

5. subaproveitamento de alguns equipamentos culturais 

camarários; 

6. número reduzido de espaços disponíveis para os 

criadores desenvolverem os seus trabalhos 

(atelieres, salas de ensaio, etc.); 

7. sazonalidade no calendário de eventos; 

8. reduzida concertação da planificação das atividades; 

9. fraca dinâmica cultural, relativamente a concelhos 

vizinhos;  

10. papel excessivo do município enquanto produtor de 

eventos; 
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11. desarticulação e distanciamento entre as freguesias 

e o núcleo citadino em termos de implementação de 

dinâmicas culturais e do respetivo conhecimento 

recíproco das mesmas; 

12. envolvimento e interação deficitários entre a CMS e 

as associações e população locais; 

13. exiguidade de associações culturais dotadas de um 

funcionamento regular e dinâmico; 

14. fraca exploração e valorização de alguns 

produtos/recursos patrimoniais essenciais do 

concelho (vinho, cortiça e laranja, etc.). 

 

 

VI.1.4.8. AS PROPOSTAS 

 

O património sociocultural contribui para a promoção da atratividade e diferenciação do concelho de 

Silves, numa ótica de (re)posicionamento regional, nacional e internacional, com reforço da atratividade 

e consequente competitividade concelhia. No enquanto, é necessário efetuar alguns esforços para o 

potenciar e eliminar algumas lacunas existentes atuando em várias frentes, tais como:  

 

 

1. efetuar um inventário exaustivo dos vários agentes culturais existentes no concelho por 

vocações e valências; 

2. planificar um calendário anual de eventos concertado com as várias entidades 

organizadoras e associações para evitar sobreposições de ações;  

3. envolver e privilegiar os agentes locais que produzem um trabalho qualitativamente 

aceitável e com impacto; 

4. clarificar a vocação e valência de cada equipamento camarário de cariz cultural; 

5. adaptar as condições de funcionamento dos equipamentos e serviços às novas 

exigências de mercado;  

6. afirmar a Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica [CCIM] e o Teatro Mascarenhas 

Gregório [TMG] enquanto importantes espaços de vocação cultural e como palcos 

privilegiados de criação e promoção de projetos culturais ou criativos de qualidade.  
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7. promover a rotação dos espaços de ocorrência e de diversificação dos formatos dos 

eventos, as escolhas dos públicos-alvo e das estratégias de captação; 

8. reestruturar e requalificar os equipamentos camarários atualmente subaproveitados e/ou de 

diversos edifícios devolutos espalhados pelo concelho;  

9. que o município de Silves desempenhe um papel de facilitador dos processos criativos 

apoiando os agentes (associações, artistas, etc.) de outras formas que não meramente 

financeiras ao invés de desempenhar um papel excessivo enquanto produtor de eventos; 

10. promover a criação e consolidação de parcerias externas; 

11. proceder ao levantamento e inventariação rigorosos do património imaterial. 

 

Poder-se ia ainda fomentar alguns projetos para promoção de maior visibilidade do concelho tais 

como:  

1. criar um evento para divulgar o trabalho desenvolvido pelo meio associativo silvense no 

campo teatral (outrora com maior visibilidade e tradição do que atualmente); 

2. apostar na criação de um ou mais eventos-âncora e complementares à oferta cultural de 

referência disponibilizada pela Feira Medieval; 

3. criar um Observatório Cultural com elementos representativos da sociedade civil que 

acompanhe a atividade e projetos de natureza cultural; 

4. promover um ou dois eventos anuais para a promoção do comércio local, com animação de 

rua (música, dança, artes cénicas, etc.) com horários alargados nesses dias; 

5. promover o património cultural e gastronómico através de feiras temáticas, campanhas de 

marketing territorial em Portugal e no estrangeiro; 

6. criar novos museus temáticos. 

 

 

 

VI.1.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As paisagens culturais nascem da articulação entre as caraterísticas naturais, a influência do trabalho 

do Homem naqueles espaços, as construções nele erguidas para fazer face às suas necessidades 

(laborais, espirituais, etc.) e as práticas culturais, muitas delas perpetuadas aos dias de hoje. 
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A riqueza gerada por esta múltipla interação de elementos ao longo do tempo constitui um fator de 

identidade e diferenciação territorial que quando articulados podem constituir um importante recurso 

económico de grande valor sobretudo para os territórios mais periféricos. 

 

O concelho de Silves apresenta uma elevada diversidade de elementos patrimoniais de natureza 

distinta (natural, material, imaterial) cuja salvaguarda, proteção e potenciação deve ser encarada como 

fator chave para a competitividade, atratividade e desenvolvimento do território. 
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obras ou intervenções sobre bens culturais classificados, ou em vias de classificação, de interesse 

nacional, de interesse público ou de interesse municipal. 

 

Decreto-Lei 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei 115/2011, de 5 de dezembro e pelo 

Decreto-Lei 265/2012, de 28 de dezembro. Estabelece o procedimento de classificação dos bens 

imóveis de interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de proteção e do plano de 

pormenor de salvaguarda. 

 

Diário Governo n.º 151, de 1 de julho de 1948, 2.ª série. Estabelece a ZEP do Castelo de Silves 

 

Diário Governo n.º 84, de 7 abril de 1956, 2.ª série. Estabelece a ZEP da Sé de Silves. 
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Edital n.º 10/2003, de 24 de fevereiro, classifica o Edifício das Casas Grandes como Imóvel de 

Interesse Municipal. 

 

Edital n.º 17/2003, de 26 de março, classifica a Casa da Coroa de Alcantarilha como Imóvel de 

Interesse Municipal. 

 

Edital n.º 28/2006, de 6 de março, classifica a Capela do Cemitério de S. Bartolomeu de Messines 

como Imóvel de Interesse Municipal. 

 

Edital n.º 14/2010, de 4 de fevereiro, classifica o Chalé Caldas Vasconcelos como Imóvel de Interesse 

Municipal. 

 

Edital n.º 24/2010, de 9 de março (a retificar), classifica a Casa Poetisa Maria Antonieta Júdice Barbosa 

como Imóvel de Interesse Municipal.  

 

Edital n.º 25/2010, de 9 de março (a retificar), classifica a Casa onde viveu José Joaquim de Sousa 

Reis, vulgo Remexido como Imóvel de Interesse Municipal. 

 

Edital n.º 26/2010, de 9 de março (a retificar), classifica a Casa Natal João de Deus como Imóvel de 

Interesse Municipal. 

 

Edital n.º 27/2010, de 9 de março (a retificar), classifica a Casa Museu João de Deus como Imóvel de 

Interesse Municipal. 

 

Edital n.º 38/2010, de 22 de abril (a retificar), classifica a Casa de Lavoura dos Viscondes de Lagoa e 

de Silves como Imóvel de Interesse Municipal. 

 

Edital n.º 39/2010, de 22 de abril, classifica o Antigo Colégio (Externato Silvense) como Imóvel de 

Interesse Municipal 
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Edital n.º 40/2010, de 22 de abril, classifica a Casa da Família Vasconcelos como Imóvel de Interesse 

Municipal. 

 

Edital n.º 41/2010, de 22 de abril, classifica a Necrópole Rupestre Visigótica do Almarjão como Imóvel 

de Interesse Municipal. 

 

Edital n.º 42/2010, de 22 de abril, classifica o Penedo de Vale Fuzeiros como Imóvel de Interesse 

Municipal. 

 

Edital n.º 43/2010, de 22 de abril, classifica a Anta da Pedreirinha como Imóvel de Interesse Municipal. 

 

Edital n.º 44/2010, de 22 de abril (a retificar), classifica a Casa n.º 18 do Largo D. Jerónimo Osório, 

como Imóvel de Interesse Municipal. 

 

Edital n.º 78/2010, de 19 de outubro, classifica a “Fábrica do Inglês” – Fábrica de Cortiça José Estrelo 

como Imóvel de Interesse Municipal. 

 

Edital n.º 51/2011, de 14 de setembro, classifica o Moinho do Rodete como Imóvel de Interesse 

Municipal. 

 

Edital n.º 26/2012, de 6 de Junho, classifica o Teatro Mascarenhas Gregório como Monumento de 

Interesse Municipal. 

 

Portaria n.º 668/2012, de 12 de novembro. Classifica a Igreja de S. Francisco em Pêra, como 

Monumento de Interesse Público. 

 

Portaria n.º 621/2013, de 20 de setembro, classifica o Solar com Capela e Lagar de Azeite, na Quinta 

da Cruz, como conjunto de interesse público e define a respetiva ZEP. 

 

Portaria 330/2020, de 01 de abril. Classifica como monumento de interesse público a Ponte Velha de 

Silves e fixa a zona especial de protecção Monumento de Interesse Público. 
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Edital 28/2016, de 23 de Maio. Classifica "Necrópole do Cerro do Castelo", como Sítio de Interesse 

Municipal. 

 

Edital 34/2015, de 8 de Junho. Classifica a "Necrópole da Amorosa/Pedreiras" como Sítio de Interesse 

Municipal. 

 

Edital 35/2016, de 8 de Junho. Classifica a "Necrópole de Vale Fuzeiros/Forneca" como Sítio de 

Interesse Municipal. 

 

Edital 36/2016, de 8 de Junho. Classifica o "Menir dos Abrutiais" como Monumento de Interesse 

Municipal. 

 

Edital 37/2016, de 8 de Junho. Classifica o "Menir de Vale Fuzeiros/Horta de Baixo" como Monumento 

de Interesse Municipal. 

 

Edital 38/2016, de 9 de Junho. Classifica a “Casa Figueira Santos” como Monumento de Interesse 

Municipal. 

 

Edital 39/2016, de 15 de Junho. Classifica "Necrópole da Pedreirinha" como Sítio de Interesse 

Municipal. 

 

Edital 40/2016, de 15 de Junho. Classifica o menir da Vilarinha 1 como Monumento de Interesse 

Municipal. 

 

Edital 43/2016, 4 de Julho. Classifica menir da Vilarinha 2 como Monumento de Interesse Municipal. 

 

Edital 44/2016, 4 de Julho. Classifica o menir da Vilarinha 3 como Monumento de Interesse Municipal. 

 

Edital 10/2017, de 30 de janeiro. Classifica o casino de Armação de Pêra como Monumento de 

Interesse Municipal. 
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Edital 11/2017, de 30 de janeiro. Classifica a "Casa Oitocentista da Rua José Estevão" como 

Monumento de Interesse Municipal. 

 

Edital 12/2017, de 30 de janeiro. Classifica a "Casa Quinhentista da Travessa do Hospital" como 

Monumento de Interesse Municipal. 

 

Edital 4/2015, de 27 de janeiro. Procede à abertura de procedimento de classificação da "Sepultura de 

Vale Fuzeiros/Forneca 2" como Monumento de Interesse Municipal. 

 

Edital 7/2015, de 27 de janeiro. Procede à abertura de procedimento de classificação da "Sepultura dos 

Canhestros" como Monumento de Interesse Municipal. 

 

Edital 12/2015, de 27 de janeiro. Procede à abertura do procedimento de classificação da "Torre da 

Atalaia" como Monumento de Interesse Municipal. 

 

Edital 15/2015, de 27 de janeiro. Procede à abertura de procedimento de classificação da "Sepultura de 

Vale Fuzeiros/Horta de Baixo" como Monumento de Interesse Municipal. 

 

Edital 16/2015, de 27 de janeiro. Procede à abertura de procedimento de classificação da "Necrópole 

do Poço dos Mouros" como Conjunto de Interesse Municipal. 

 

Edital 22/2015, de 27 de janeiro. Procede à abertura de procedimento de classificação da "Sepultura de 

Vale Fuzeiros/Forneca 1" como Monumento de Interesse Municipal. 

 

Edital 23/2015, de 27 de janeiro. Procede à abertura de procedimento de classificação da "Necrópole 

de Vale Fuzeiros/Carrasqueira" como Conjunto de Interesse Municipal. 

 

Edital 53/2015, de 4 de junho. Procede à abertura do procedimento de classificação do Cerro da Rocha 

Branca com grau e categoria de Sítio de Interesse Municipal e estabelece uma zona especial de 

proteção. 
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Anúncio n.º 198/2015, DR, 2.ª série, n.º 160, de 18 de Agosto, visa classificar a "Cisterna Islâmica da 

Rua do Castelo" como Monumento de Interesse Público. 

 

Lei 13/85, de 6 de julho, revogada pela Lei 107/2001, de 8 de setembro. Lei do património cultural 

português. 

 

Lei 107/2001 de 8 de setembro - estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização 

do património cultural. 

 

Resolução da Assembleia da Republica 47/2008, de 12 de setembro. Aprova a convenção quadro do 

Conselho da Europa relativa ao valor do património cultural para a sociedade, assinada em Faro em 27 

de Outubro de 2005. 

 

Resolução da Assembleia da Republica 5/91, de 23 de janeiro. Aprova, para ratificação, a Convenção 

para a Salvaguarda do Património Arquitetónico da Europa. 

 


		2020-11-26T17:24:10+0000
	ROSA CRISTINA GONÇALVES DA PALMA




