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AGENDA
Mercado Mensal
3ª segunda-feira do mês, 
junto ao cemitério

Feira de Todos os Santos
De 29 outubro a 1 de 
novembro, no Encalhe

Eventos
Festival Gímnico de Silves
Encontro de Coros
Festival de Bandas
Semana Cultural de Silves
Comemorações do 25 de 
abril

A decorrer
Exposição de Presépios
Até dia 6 de janeiro, no 
Mercado Municipal de 
Silves
Presépios dos Alunos do 
Agrupamento de Escolas de 
Silves (Jardim de Infância e 
1º Ciclo)
Organização da Junta de 
Freguesia de Silves

Agenda

Ficha Técnica
Propriedade: Junta de 
Freguesia de Silves
Edição: Junta de Freguesia 
de Silves
Rua João de Deus, 21-A, 
8300-161 Silves
Telefone: 282 442 642
E-mail: junta.silves@mail.
telepac.pt
Site: www.jf-silves.pt
Facebook: www.facebook.
com/freguesia.silves
Distribuição Gratuita
Tiragem: 3.000 exemplares
Foto de Capa de André Boto
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Mensagem

É com muita estima que me dirijo à população da Freguesia de Silves, através deste boletim, 
na qualidade de presidente da Junta.
Passam agora dois anos do mandato iniciado em outubro de 2013 e entendi que devería-

mos fazer esta publicação para divulgar as ações que a Junta de Freguesia tem desenvolvido, em 
resultado da dedicação de uma equipa empenhada em prosseguir o trabalho e em encontrar 
novas formas de o renovar e melhorar. 
A principal competência da Junta de Freguesia de Silves é a de estar próxima do cidadão para 
o atender, ajudar, encaminhar.  E nós fazemos por cumpri-la, diariamente, nas pequenas obras 
que fazem toda a diferença, seja no Mercado ou num caminho, no quartel dos Bombeiros ou no 
campo do Silves Futebol Clube. 
Apoiamos o desporto, a cultura, as escolas, a infância e a terceira idade, colaboramos em ações 
de solidariedade e de apoio ao emprego. 
Organizamos este ano a 1ª Semana Cultural de Silves, uma iniciativa que terá continuidade, e 
estamos a pensar em novas formas de organizar e recuperar alguns espaços da Freguesia de 
forma a torná-la mais amigável e atrativa, projetos que se irão desenvolver nos próximos anos.
No sector financeiro temos tido a preocupação de fazer uma gestão equilibrada e responsável, 
recorrendo a meios próprios sempre que possível, para fazer esticar o nosso orçamento. Existe o 
desejo natural de querer ir sempre um pouco mais além, de ajudar mais pessoas e associações, 
de fazer mais esta ou aquela obra e muitas vezes até executamos obras que não são da compe-
tência da Junta de Freguesia, mas isso deve-se à vontade de ver os problemas resolvidos. Não 

esquecemos nunca que estamos a gerir dinheiros pú-
blicos e que isso nos obriga à máxima contenção 

e responsabilidade.
Antes de se virar a página, quero dirigir-me à 
população da Freguesia, afirmando a minha 
vontade de contribuir, até ao limite das mi-
nhas possibilidades, para que os próximos 
anos sejam de progresso e de esperança 
para todos nós. 
Desejo-vos um Bom Natal e um Ano Novo 
com saúde, trabalho e alegria. 

Presidente da Junta 
de Freguesia de Silves

Renovação e continuidade
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Orçamento

Caminhos Rurais

Orçamentos da Junta de Freguesia de Silves

FFF – Fundo de Financiamento das Freguesias

  Sociedade Filarmónica Silvense 
Grupo Coral 
Escola de Música
Sede ( obras)
Festival Bandas Civis

                              Total: 20.512€
  Grupo Desportivo e Cultural do Enxerim

Ginástica 
Karaté
 Apoio a Funcionamento
Formação 

                   Total: 11 938 €
  Silves Futebol Clube

Futebol Juvenil
Escolas de Futebol XELB FUT
Obras- Estádio

                      Total: 15 799 €
  Amigos dos Pequeninos

Apoio a funcionamento
Apoio ao Projeto Valência Intervenção Precoce
Equipamento

                                 Total: 9 596 €
  Associação Humanitária 
  dos Bombeiros Voluntários de Silves

Classes de ginástica
Grupo de Intervenção aos Incêndios
Apoio ao funcionamento
Apoio para equipamento        

                   Total: 52 471 €
  Agrupamento de Escolas de Silves 
  (Escolas EB 1 e Jardins de Infância)

Aquisição de despesas de expediente e limpeza
                                           Total: 4 266 €

Apoios / Subsídios  2014/2015
  Clube Xelb

Apoio ao funcionamento 
Formação
Apoio a atividades

                        Total: 6 482€
  Associação Desportiva e Cultural Silgarmar

Apoio ao funcionamento 
                 Total:  1 000€

  Amigos da Pedreira
Apoio ao funcionamento 
Grupo de Cantares

                 Total:  2 815€
  Associação de Reformados

Apoio a funcionamento
                        Total:  572€

  Santa Casa de Misericórdia de Silves
Apoio a funcionamento
Desenvolvimento atividades

           Total: 6 185€
  Castelo de Sonhos  

Apoio a funcionamento
Total: 1 413€

  Associação Pé de Vento
Apoio ao funcionamento

                    Total:  677€
  Racal Clube

Salão de Fotografia
                    Total:  1 000€

  Cracep
Apoio a funcionamento

                    Total:  368€
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Investimento nos Caminhos Rurais

Localidades
abrangidas

Câmara Municipal de Silves
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Os Orçamentos da Junta de Freguesia de Silves 
são elaborados com as verbas que provêm das 
transferências que se recebe do Estado, através 

do FFF – Fundo de Financiamento das Freguesias e da 
Câmara Municipal de Silves e, em menor escala, com 
receitas próprias.

Nos últimos anos, as importâncias, recebidas quer de 
uma quer de outra entidade, não registaram aumentos. 
No que se refere às verbas para 2016, ainda não se co-
nhece o seu montante, em virtude do Orçamento de 
Estado ainda não estar aprovado.
Fazer mais e melhor utilizando menos recursos é a nos-
sa orientação principal.

Os caminhos rurais da nossa extensa freguesia continuam a ser uma das mais importantes áreas do 
trabalho diário da nossa equipa. 
Abrir caminhos, quer novos, quer outros que se encontravam já intransitáveis,  conservá-los e melho-

rá-los é uma tarefa que nunca acaba. 
De acordo com as suas competências, a Junta tem procurado resolver os problemas e carências apontados 
pela população,  e terá investido nestas intervenções, cerca de 135 mil euros, até ao final de 2015.
Numa freguesia com uma grande mancha agrícola e florestal, a criação e manutenção destas estradas e cami-
nhos é absolutamente essencial para os nossos agricultores e população aqui residente. Além de contribuir 
para a prevenção e combate aos incêndios florestais que ciclicamente acontecem na região. 
Para que este trabalho seja continuado e abranja o maior número de pessoas e localidades a Junta continua 
a equipar-se com as máquinas e equipamentos necessários para estar apta a dar as respostas mais rápidas, 
eficientes e económicas.

Arrochela
Atalaia
Bacharel
Barragem
Bastos
Canas
Canhestros
Casas da Ribeira
Cerro de S. Miguel
Enxerim
Falacho
Franqueira
Faxelhas
Figueirinha
Junqueira
Lobito
Medeiros
Monte Branco
Monte da Corcha
Montes Grandes
Montes da Vala
Morgado
Norinha
Odelouca
Pedreira
Pinheiro e Garrado
Poço Barreto
Poço Deão
Poço Fundo
Talhinha
Tinhosas
Torre e Cercas
Vala
Vale da Vila
Venda Nova
Vila Fria

A limpeza das bermas é essencial para a 
segurança dos condutores e tem sido 
também uma preocupação da Junta de 

Freguesia.
Por iniciativa própria e também a pedido da 
Câmara Municipal de Silves,  a Junta tem co-
laborado na manutenção e limpeza de bermas 
das estradas municipais.

Limpeza de bermas
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Grande intervenção 
No Cemitério de Silves

No início deste mandato, foi con-
siderada prioritária uma interven-
ção profunda no Cemitério de 
Silves. 
As obras começaram quase de 
imediato e complementaram a 
ampliação do cemitério, realizada 
pelo Município de Silves, de mar-
ço a setembro deste ano, numa 
empreitada que ascendeu a 68 
mil euros
Os trabalhos efetuados pela Junta 
de Freguesia tiveram como obje-
tivo criar no interior deste espaço 

Obras
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as condições e a  dignidade ade-
quadas. 
Assim, procedeu-se a arranjos 
nos arruamentos, colocação de 
pavimento junto aos ossários, 
foram reparados os portões e os 
identificadores de sepulturas.
Na capela foi feita uma grande in-
tervenção que começou com a re-
paração do telhado, prosseguin-
do com a sua pintura, colocação 
de chão e remodelação das casas 
de banho.  

Na parte do embelezamento fo-
ram plantadas novas árvores e 
colocou-se tela nos canteiros das 
flores. Foram ainda feitas repa-
rações nos bancos que se encon-
tram no exterior.
Uma obra muito importante, pelo 
que proporciona, foi a construção 
de balneários para os funcioná-
rios do cemitério.
Nestas obras, que ainda estão 
em fase de conclusão, a Junta de 
Freguesia investiu cerca de 48 mil 
euros.

Capela

Arruamentos

Balneários No Enxerim, foi feita a pintura do espaço exterior contíguo ao Parque Infantil, uma obra executada 
pela Junta de Freguesia.
Na Urbanização Silgarmar, procedeu-se a trabalhos de limpeza, recuperação e pintura no 

Polidesportivo construído há uma década pela Junta, com o objetivo de apoiar a prática desportiva.

Requalificação no Enxerim e  Urbanização Silgarmar

Um exemplo de uma pequena obra com grande benefício: foi arranjado 
o Parque de Merendas, no Enxerim.
A Junta vai também colocar aqui uma bica de água, para servir quem 

procura este recanto para um simples descanso ou piquenique.

Intervenção no Parque de Merendas do Enxerim

O edifício onde está instalada a Junta de 
Freguesia foi alvo de grande intervenção, na 
parte exterior do prédio.

Além de reparações, nas paredes e janelas, o edifício 
foi pintado.
A obra foi feita com os meios da Junta, conseguindo-
se uma poupança significativa.

Obras no edifício da Junta
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Conjugar a história do Mercado Municipal de 
Silves com a resposta às necessidades atuais é 
uma tarefa a que temos procurado dar resposta 

ao longo dos anos.
Neste mandato, nos anos de 2014 e 2015, foram já 
realizadas obras importantes no Mercado Municipal, 
orçamentadas em cerca de 85 mil euros.
No interior, a remodelação mais significativa foi feita 
na zona da peixaria, tendo sido colocados lava-loiças e 
sistema de escoamento de águas junto às novas ban-
cadas, em inox. Também foi renovado o pavimento 
desta área e colocadas rampas de acesso.
As portas e janelas foram reparadas e pintadas. Foram feitas obras nas casas de banho.
No terraço foi feita uma limpeza e colocado material para isolamento e está a começar a reparação do telhado.

Mercado Munic ipal

Obras
no Mercado Municipal
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Além das obras citadas, o Mercado dá agora a conhecer a sua his-
tória desde que, no dia 5 de setembro de 2015, foram colocados 
vários painéis nas entradas deste espaço.

Através destes painéis, os clientes e os visitantes ficam a conhecer a im-
portância do mercado para a cidade, a forma como o mesmo surgiu, 
desde a elaboração do projeto, em 1940, até ao início das obras, em 
1951 e sua conclusão em 1976.
O texto foi elaborado por Vera Gonçalves, técnica superior da Câmara de 
Silves, afeta ao Arquivo Municipal, e o design é do Gabinete de Informa-
ção e Relações Públicas da autarquia.
A iniciativa partiu da Junta de Freguesia de Silves que quis dar a conhe-
cer a história deste espaço emblemático da cidade e assim valorizá-lo. 
De referir a colocação do Sino do Mercado. Adquirido pela Câmara Municipal em 1860, foi colocado no Mercado 
em 1959 para sinalizar a entrada de peixe, quando foram proibidos os pregões.
Retirado em data incerta, foi encontrado recentemente numa arrecadação da Junta de Freguesia e agora devol-
vido ao seu espaço original.

Painéis com História

Renovação e Modernização 
do Espaço Exterior
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A criação de um novo visual, moderno e atrativo, 
para o espaço exterior do Mercado é também 
um dos grandes objetivos da Junta de Fregue-

sia, considerando que este edifício se situa num pon-
to estratégico da cidade e que é um dos primeiros a 
ser visto pelos turistas que chegam à cidade.
Criar uma imagem forte, coerente e bonita que possa 
servir como “Postal de Silves” é uma meta para a qual 
estamos a trabalhar.
Este trabalho está a ser realizado em parceria com o 
Município de Silves ( proprietário do mercado). A au-
tarquia está a preparar o lançamento de empreitada 
para a substituição da cobertura do edifício, tendo 
já procedido à adjudicação do projeto técnico de re-
qualificação do mercado municipal. 

O projeto prevê a remodelação das infraestruturas 
básicas (água e saneamento, eletricidade, repavi-
mentação), mas também a remodelação dos expo-
sitores e áreas comerciais. Serão criados novos es-
paços e funções no sentido da modernidade, como 
mezanine metálica para concertos, workshops e ex-
posições e espaços de promoção e venda de artesa-
nato e produtos locais e outros.
Para que tudo isto seja uma realidade, a Câmara de 

Silves apresentou uma intenção de candidatura ao 
programa comunitário DLBC (Desenvolvimento Local 
de Base Comunitária) urbana de Silves e a sua aceita-
ção está garantida. 
Nesta parceria entre o Município de Silves e a Junta 
de Freguesia de Silves, o Mercado Municipal irá re-
novar-se e reinventar-se, beneficiando todos os que 
aqui trabalham e, de uma forma geral, toda a fregue-
sia e seus habitantes.
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Têm sido diversificados os apoios que a Junta concede 
ao Silves Futebol Clube.
Neste mandato continuamos a apoiar as obras de re-

construção do clube, nomeadamente com a aquisição de 
um novo portão e colaboramos na limpeza do terreno.
A Junta adquiriu também material de equipamento para 
escritório.
O estímulo à formação de jogadores infantis e juvenis tem 
continuado, bem como a ajuda a eventos promovidos pelo 
Silves Futebol Clube que este ano comemorou o seu 96º 
aniversário, numa festa também apoiada pela Junta de Freguesia. 
No total, o apoio concedido ao clube silvense ultrapassou os 15.000€. 

Desporto

Desporto

Milhares de crianças e jovens passaram já pe-
las diversas classes de ginástica dos Bombei-
ros Voluntários de Silves e do Grupo Despor-
tivo e Cultural do Enxerim contando, desde o 
primeiro dia, com o apoio essencial da Junta 
de Freguesia.
Um apoio que dura há mais de duas décadas 
e que tem sido retribuído por centenas de tí-
tulos, em muitas modalidades conquistados 
por jovens atletas silvenses que têm levado o 
nome do Concelho e da Cidade a vários pontos 
do país e do mundo.
Mas, mais importante do que os títulos alcan-
çados, são a alegria e o espírito de sacrifício 
e de empenho que os jovens atletas demons-
tram que dá sentido ao trabalho que a Junta 
de Freguesia se orgulha de realizar.
Uma alegria que tem a sua melhor expressão 
nas autênticas “festas da ginástica” que anual-
mente Silves recebe e que contam com a par-
ticipação de centenas de atletas, no festival 
gímnico organizado pela Junta de Freguesia. 

Porque não quer que nenhuma criança, jovem 
ou adulto seja excluído devido a carência financei-
ra, a Junta vem apetrechando as classes de ginásti-
ca com o material necessário, assumindo também 
o pagamento aos técnicos, bem como apoios para 
a formação e iniciativas pontuais. Neste mandato, 
para a classe de ginástica dos Bombeiros de Silves, 
frequentadas por pessoas dos 5 aos 60 anos, a Junta 
já concedeu um apoio superior a 26.000€.
No caso do Grupo Desportivo e Cultural do Enxerim, 
o apoio total foi de mais de 11.000€, incluindo tam-
bém uma verba para o grupo de Karaté. 

Dezenas de pesssoas têm participado no pro-
grama “Junta e Marcha” que há alguns anos é 
desenvolvido pela Junta de Freguesia de Silves, 

com o apoio de um técnico especializado.
Vocacionado para os mais idosos, embora participem 
pessoas de todas as idades, este projeto tem por ob-
jetivo fomentar a prática de atividade física, como a 
marcha, uma atividade sem contraindicações e na 
qual todos podem participar.

Projeto “Junta e Marcha” continua

Um apoio na ordem dos 6.000€ foi concedido ao 
Clube Xelb, clube que muito se tem distinguido 
em competições regionais e nacionais, alcan-

çando um número recorde de títulos.
Esta verba destina-se a prestar auxílio quer à ativi-
dade regular do clube, quer à formação de novos 
atletas.

Apoio ao Clube Xelb

Apoio ao Silves Futebol Clube

25 anos 
a apoiar a ginástica em Silves
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Festas da Ginástica

Em maio teve lugar a XXV edição do Festival Gímnico 
Cidade de Silves, organizado pela Junta de Freguesia, 
com a participação de diversos clubes e centenas de 
atletas. 
A Junta apoiou também a realização do VII Sarau 
Gímnico, organizado pelo Grupo Desportivo e Cultu-
ral do Enxerim que igualmente juntou centenas de 
atletas na cidade.
A festa da ginástica faz-se em Silves.

Boletim
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A Zona Ribei-
rinha de Silves 
continua a ser 
o ponto de 
encontro, para quem quer marchar em boa compa-
nhia, ao final da tarde (17h/18h).
No final de cada época é organizada uma viagem que 
reúne e promove o convívio dos marchantes. 

Passeio a Sintra com os participantes

Festa de Junta e Marcha
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Cultura

A Cultura é vista pela Junta de Freguesia como um importante factor de enriquecimento pessoal e social 
que devemos apoiar continuamente, dentro das nossas possibilidades.
Associações, clubes e coletividades têm encontrado um forte parceiro na Junta de Freguesia de Silves.

Apoios à Cultura

Sociedade Filarmónica Silvense

Este ano tivemos a satisfação de estarmos presen-
tes na inauguração da sede da Sociedade Filar-
mónica Silvense, uma aspiração desta coletivida-

de que há muito tardava. As obras na nova sede tam-
bém foram comparticipadas pela Junta de Freguesia, 
no prosseguimento de uma política de apoio constan-
te a esta entidade.
Continuamos a apoiar a Banda Filarmónica, com uma 
verba para o funcionamento e aquisição de instru-
mentos, bem como o ensino de música a crianças e o 
Grupo Coral. 
A realização de eventos já tradicionais na agenda da ci-
dade de Silves, como o Encontro de Coros e o Festival 
de Bandas também têm tido a participação financeira 

Igualmente importantes são os apoios que 
temos dado a outras entidades da Freguesia, 
nomeadamente ao Racal Clube, para apoio 
ao Salão de Fotografia de grande prestígio 
que este  organiza.
Apoiamos também a Associação Amigos da 
Pedreira, bem como o seu Grupo de Canta-
res, e também a Associação Amigos do Enxe-
rim, na sua Festa do Tremoço.

Outros apoios

O 25 de Abril de 1974 é uma efeméride 
sempre assinalada pela Junta de Fregue-
sia, com um programa de comemorações 
que conta com a participação de diversas 
entidades, de associações a escolas.
Pinturas na rua da sede da Junta de Fre-
guesia são um dos pontos altos do pro-
grama, pela quantidade de crianças que 
envolve e a alegria que traz ao local.
Este ano participaram alunos dos jardins 
de infância e escolas de 1º ciclo, de Silves 
e do Enxerim.
Uma prova de atletismo, uma marcha passeio, um torneio de pe-
tanca no Silves Futebol Clube e tiro ao alvo no Enxerim foram ou-
tros momentos deste dia.
Na Junta esteve patente uma Exposição de autocolantes e cartazes, 
alusiva ao 25 de abril.

Comemorações do 25 de abril

1ª Semana Cultural,
Desportiva e Recreativa de Silves

De 1 a 6 de junho de 2015 a Junta de Freguesia 
de Silves organizou a 1ª Semana Cultural, Des-
portiva e Recreativa de Silves, com a colabora-

ção de inúmeras associações da Freguesia.
O saldo final para esta primeira edição foi muito po-
sitivo, não só pelas centenas de pessoas que parti-
ciparam no evento, mas também pelo dinamismo e 
espírito de entreajuda que se criou em torno desta 
Semana. 
O programa foi muito variado, como o nome indica, 
com teatro infantil e atividades desportivas e lúdicas 
para crianças e também um programa cultural/re-
creativo com a participação dos grupos de cantares 
da Freguesia, nomeadamente da Pedreira e da Santa 
Casa da Misericórdia, além da participação do grupo 
coral e da banda da Sociedade Filarmónica de Silves.
As atividades desportivas ocuparam um lugar de des-
taque, com aulas de zumba, torneios de sueca, luta 
greco-romana, capoeira, karaté e ginástica, terminan-
do com a realização do XXV Sarau Gímnico.
Os Bombeiros Voluntários de Silves participaram tam-
bém, realizando um simulacro na Zona Ribeirinha.
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Na inauguração da nova sede

da Junta de Freguesia.
O apoio da Junta alcançou neste mandato mais de 
20.000€.
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Dar trabalho através de protocolos assinados 
com o Instituto de Emprego e Formação Profis-
sional tem sido uma forma da Junta conseguir 

resolver algumas carências de pessoal, ao mesmo 
tempo que possibilita eventualmente a entrada no 
mercado de trabalho de algumas pessoas.
Atualmente, encontram-se nove pessoas distribuídas 
por diferentes tarefas, ao abrigo dos Programas Ocu-
pacionais de Emprego do IEFP. 
De destacar que a Junta procura também, na medida 
das suas possibilidades, ajudar e encaminhar para as 
autoridades competentes os casos de pessoas mais 
carentes que frequentemente procuram aqui a sua 

Ação Social

Ação Socia l

Junta pede intervenção

A Junta de Freguesia conce-
deu um apoio financeiro 
aos Bombeiros Voluntá-

rios de Silves  no valor de 8.000€ 
para o funcionamento regular 
desta entidade e mais 5.000€ 
para equipamento diverso. 
Recentemente, a Junta também 
colaborou na reparação de uma 
ambulância, um trabalho no va-
lor de cerca de 5.000€. 
Consciente das dificuldades fi-
nanceiras que atravessa esta 
instituição, que a todos é neces-
sária, a Junta tem desde há lon-
gos anos uma colaboração muito 
próxima com a Associação Hu-
manitários dos Bombeiros Volun-
tários de Silves, com base num protocolo de coope-
ração, e tem procurado corresponder às necessida-
des da associação. Assim substituindo muitas vezes 
o poder central que tem esquecido as necessidades 
dos bombeiros e o seu valioso trabalho.

Equipa de combate a incêndios
Neste mandato, a Junta já comparticipou com 
8.000€, para as equipas de combate a incêndios, que 

Apoio aos Bombeiros

Junta atribuiu Bolsas de Estudo

se mantém no terreno, nomeadamente na serra e zo-
nas rurais da nossa Freguesia, durante a época crítica 
dos fogos, vigiando e fazendo a primeira intervenção. 
Graças ao trabalho destas equipas e colaboração de 
várias entidades, como o Município de Silves e Juntas 
do concelho, tem sido possível evitar grandes incên-
dios nos últimos anos, o que em muito valoriza este 
esforço financeiro que a Junta de Silves faz anual-
mente.
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Respondendo a uma preocupação social de 
apoiar as crianças e jovens desta Freguesia, a 
Junta tem procurado ajudar a colmatar as ne-

cessidades das escolas e de projetos educativos.
Cerca de 10.000€ é a importância que neste manda-
to foi atribuída à instituição Amigos dos Pequeninos 
para funcionamento, equipamento e manutenção 
do projeto “Intervenção Precoce”,  que trabalha com 

crianças com necessidades especiais. 
Também ao Agrupamento de Escolas de Silves foi 
concedida uma verba de quase 5.000€ para despesas 
de expediente e de artigos de limpeza. 
A Junta tem organizado também as comemorações 
do Dia Mundial da Criança, em Silves, com o objeti-
vo de proporcionar um dia de alegria às centenas de 
participantes nesta festa.  

primeira ajuda. Nomeadamente, a Junta tem supor-
tado o abastecimento de água a algumas famílias 
muito carenciadas. 
No capítulo, da Ação Social, a Junta concedeu nes-
te mandato, uma verba no valor de mais de 6.000€ 
à Santa Casa da Misericórdia de Silves, quer para o 
seu funcionamento, quer para o desenvolvimento de 
projetos sociais.
Foram também concedidos apoios à Cracep, e ao 
Castelo de Sonhos, entidades com que a Junta cola-
bora há muitos anos, no apoio às crianças e às famí-
lias mais necessitadas.  

Apoio Social a Crianças e Jovens

Ajudar ao emprego, apoiar na necessidade

Este ano foram atribuídas sete Bolsas de Estudo 
para estudantes do Ensino Superior, residentes 
na Freguesia.

Foi mais uma medida que o executivo da Junta 
entendeu tomar, para ajudar os estudantes e as 
famílias da Freguesia. No ano letivo anterior foi 

concedida uma verba de 7.000€ ( correspondente 
a sete bolsas) e neste ano letivo ( 2015/2016)  uma 
verba de 6.000€ ( correspondente a seis bolsas de 
estudo).

Por ocasião da elaboração do Orçamento do Mu-
nicípio de Silves para 2016, a Junta de Freguesia 
de Silves elaborou uma lista de obras e traba-

lhos que considera prioritários para executar.
No topo da lista figura a ampliação da rede de abas-
tecimento de água ao Odelouca, problema antigo 
que se encontra a ser resolvido pelo Município de 
Silves que, numa primeira fase, garantiu o financia-
mento para a mesma, na ordem dos 200.000 euros, e 
a alteração e aprovação do respetivo projeto técnico 
face às novas exigências da empresa pública Infraes-
truturas de Portugal, e numa segunda fase, prepara 
o lançamento do concurso público para a execução 
da empreitada.
A repavimentação da Estrada Nacional 124 no tro-
ço Silves/Odelouca é imprescindível, e a Junta tem 
vindo a pressionar, em conjunto com o Município de 
Silves, junto da entidade responsável, a empresa pú-
blica Infraestruturas de Portugal, e do governo, atra-
vés da Assembleia da República, no sentido da reabi-
litação integral daquele importante eixo rodoviário.
Relativamente à obra inacabada junto ao mercado, 
tem sido preocupação da Junta e do Município, resol-
ver o mais rapidamente possível, a retoma da cons-

trução. Há o compromisso do construtor em reiniciar 
brevemente as obras e beneficiar desta forma a zona 
envolvente. As questões de ordem administrativa 
com o Município de Silves têm vindo a ser resolvidas 
a contento das partes.
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