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AGENDA
 Eventos Mensais
Mercado Mensal
3ª segunda-feira do mês, 
junto ao cemitério
Feira de Velharias
3º sábado do mês, Largo 
Al- Mutamid

 Eventos Anuais
Festival Gímnico de Silves
Encontro de Coros
Encontro de Bandas
Semana Cultural de Silves
Comemorações do 25 de 
abril
Feira Sabores da Terra
Feira de Todos os Santos

No mês de outubro, passaram três anos desde 
que iniciei esta autêntica aventura como Presi-
dente da Junta de Freguesia de Silves. Foi com 

orgulho, emoção e grande sentido de responsabilida-
de que abracei este desafio, mas também com receio 
de não estar à altura destas funções tão exigentes, 
que pedem a nossa dedicação total.
Com o esforço e o trabalho de todo o Executivo da 
Junta e a colaboração dos funcionários temos procu-
rado criar mais dinamismo na cidade e ajudar a resol-
ver as carências e dificuldade da nossa comunidade. 
É junto das pessoas, na proximidade aos cidadãos e 
aos seus problemas que temos concentrado a nossa 
ação, para que possamos realmente fazer a diferença.
E é com grande satisfação que vejo que, no final des-
tes três anos, o nosso trabalho tem dado frutos e é 
reconhecido como positivo. 
Com uma situação financeira estável e com grande ri-
gor nas despesas, conseguimos encontrar formas 
para financiar a criação de novos eventos 
e aumentar os apoios às associações, 
clubes e instituições da Freguesia. 
Reforçámos a nossa ativida-
de na área dos caminhos 
rurais, com a aquisi-
ção de viaturas, e 
empreendemos 
intervenções 
significativas 
nas áreas 

Na proximidade se constrói 
a Freguesia de Silves

da nossa competência, como a remodelação do Mer-
cado Municipal e do Cemitério.  
No dia a dia, é justo dizê-lo, é na Junta de Freguesia 
que os cidadãos encontram o seu interlocutor, o seu 
parceiro. Aqui, todos encontram uma palavra de aju-
da, de estímulo, de confiança. 
Sabemos que só juntos conseguiremos o progresso 
que todos desejam. Enquanto Presidente da Junta de 
Freguesia de Silves tudo farei para que este trabalho 
de parceria se revitalize e se reforce todos os dias.
A todos, quero desejar um Feliz Ano Novo, com saú-
de, trabalho, esperança e vontade de construir uma 
freguesia sempre melhor!
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Garantir a acessibilidade a locais, habitações e 
propriedades é uma das grandes áreas do tra-
balho desenvolvido pela Junta de Freguesia. 

Este ano, foram investidos perto de 89 mil euros, na 
rede viária da freguesia, em particular no arranjo de 
caminhos rurais, de uma extremidade a outra, do 
nosso enorme território.

Os trabalhos consistem na abertura de troços, ar-
ranjos vários, pavimentação, colocação de manilhas, 
abertura de valas, limpeza de bermas. 
Ano após ano a melhoria de rede de estradas, cami-
nhos e acessos da Freguesia de Silves é uma constan-
te e um trabalho que nunca se conclui, absorvendo 
não só a maior fatia do orçamento da Junta de Fre-
guesia, como também a maior parte do seu pessoal. 

Rede Viária sempre a ser melhorada

Na continuidade dos trabalhos que foram ante-
riormente executados pela Junta, procedeu-
se a pequenos arranjos no Parque.

Trabalhos no Polidesportivo da Caixa d’ Água

No Polidesportivo do Bairro Caixa 
d’Água foram feitos vários tra-
balhos de reparação e também 

a pintura do recinto, de forma a criar 
melhores condições para a utilização 
destas instalações. Estas obras ascen-
deram a 7000€.
A Junta tem procurado encontrar uma 
solução com os moradores locais, no 
sentido dos mesmos se organizarem 
numa associação que gerisse a utiliza-
ção do polidesportivo, o que até agora 
não foi possível. Ainda assim, o campo 
encontra-se aberto, sendo utilizado 
por quem o deseja.

Pequenos arranjos no 
Parque do Bairro 
do Enxerim

Na rua Rua Serpa Pinto, em 
Silves, estão a decorrer as 
obras de construção de um 

novo espaço de convívio, onde fi-
cará instalada a Associação de Re-
formados, Pensionistas e Idosos 
de Silves.
Este espaço, com boas condições 
de acesso, será inaugurado em 
breve. Aqui serão promovidas e 
organizadas atividades direciona-
das à terceira idade. 

Caminhos intervencionados
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

Aquisição de nova retroescavadora

Foi adquirida uma 
ret ro e s cava d o ra , 
no valor total de 

30.750€. Esta máquina 
veio reforçar a capacida-
de da Junta em dar uma 
melhor resposta às ne-
cessidades sentidas na 
área dos caminhos rurais. 

Novo espaço de convívio para reformados

Remodelação do Parque Infantil na 
Urbanização Silgarmar

Foi adjudicada a uma empresa, e já começaram, os trabalhos da re-
modelação completa do Parque Infantil existente na Urbanização 
Silgarmar, em Silves.

A remodelação passa pela reparação e substituição dos equipamentos 
existentes nesse espaço, para modernizá-lo e torná-lo mais seguro, uma 
intervenção que irá custar 17 mil euros.
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Foi construído um estaleiro 
para arrumação e arma-
zenamento dos materiais 

utilizados pela Junta, na sua 
atividade diária. A construção 
deste espaço facilita não só 
a atividade dos funcionários, 
como contribui também para 
concentrar vários equipamen-
tos num só local, tornando o 
trabalho mais eficaz.

Prosseguem intervenções 
no Cemitério de Silves

Em 2016, a Junta prosseguiu uma grande e impor-
tante intervenção no Cemitério de Silves, inicia-
da em 2015 e que abrangeu vários arruamentos, 

os portões, a capela, a arborização e a construção dos 
balneários para os funcionários.
Este ano, os trabalhos incidiram particularmente na 
zona da ampliação do cemitério, após a conclusão 
dessas obras a cargo do Município de Silves. Assim, 
foram construídas 42 novas catacumbas e deu-se iní-
cio ao processo de preparação dos novos terrenos 
para o acolhimento de sepulturas, que inclui a prepa-
ração dos talhões.
Foram instalados também diversos pontos de água no 
recinto.
Na zona mais antiga foram feitas obras nas gavetas do 
cemitério, sendo colocados materiais de isolamento, 
com o objetivo de impedir as infiltrações. 
Na capela foram feitos alguns pequenos trabalhos de 
embelezamento e procedeu-se à substituição das ca-
deiras de plástico por cadeiras de madeira, com ou-

tro conforto e 
resistência, que 
foram ofereci-
das à Junta de 
Freguesia pelo 
empreendimen-
to turístico Vila 
Vita. 
De referir que 
toda esta in-
tervenção teve 
a colaboração 
adicional de 
pessoal coloca-
do na Junta de 
Freguesia atra-
vés do Instituto de Emprego, no âmbito de projetos 
de trabalho social.
No total, a Junta gastou mais de 35 mil euros nas obras 
no cemitério que irão prosseguir no próximo ano.

Foi construído um Estaleiro

A Junta de Freguesia continua empenhada em 
renovar e revitalizar o Mercado Municipal de 
Silves que aos poucos volta a assumir um lugar 

de destaque no quotidiano dos silvenses e já se tor-
nou uma referência para os visitantes.
Em 2016 prosseguiu a grande intervenção iniciada 
em 2014. Assim, foram concluídos os trabalhos de 
remodelação da peixaria. Depois da colocação de la-
va-loiças e sistema de escoamento de águas, foram 
agora feitos arranjos em frigoríficos e colocadas ban-
cadas em inox, de forma a criar mais condições de 
higiene e segurança. Foram também colocados azu-
lejos nas paredes. 
Outras obras foram iniciadas e estão a decorrer, no-
meadamente numa loja interior e nas casas de ba-
nho que terão canalização nova e outras melhorias, 
sendo uma delas adaptada a pessoas com mobilida-
de reduzida. No exterior da praça foram instalados 
toldos novos nas bancadas, melhorando o aspeto 
geral.
É de destacar que estas obras, nas quais a Junta in-
vestiu este ano 40 230 €, estão a ser executadas de 
acordo com o projeto de requalificação criado pela 
Câmara Municipal de Silves, o qual foi objeto de uma 
candidatura ao programa comunitário Desenvolvi-

Mercado Municipal de Silves 
ganha nova vida

mento Local de Base Comunitária.
Esse projeto, além de abranger obras como a subs-
tituição do telhado, remodelação das infraestrutu-

ras básicas e das zonas comerciais prevê também a 
criação de novos espaços para atividades culturais e 
outras. Essas áreas irão permitir que a Junta de Fre-
guesia continue e desenvolva os projetos de dinami-
zação comercial e cultural que este ano foram uma 
constante no Mercado 
Municipal de Silves.

A nova loja
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Mercado Fora d’Horas

A Junta de Freguesia,  
em colaboração 
com outras entida-

des, tem vindo a apresen-
tar um programa regular 
de exposições no Mercado 
Municipal, criando novas 
valências neste espaço 
central da cidade.
Em março e abril, esteve 
patente uma Exposição 
sobre o Dia Internacional 
da Mulher, com a colabo-
ração do Movimento De-
mocrático das Mulheres.
Uma exposição de pintu-
ras alusivas ao 25 de abril 
esteve também no Merca-
do Municipal. Em setem-
bro, Conceição Agostinho apresentou a sua exposição 
fotográfica “Mercadejando”. 

Há exposições no 
Mercado

O Mercado Municipal foi o local escolhido para 
a apresentação do fim de semana gastronó-
mico que ocorreu em Silves, em vários res-

taurantes da cidade, em novembro. Uma iniciativa 
da Câmara Municipal de Silves que contou com a co-
laboração da Junta de Freguesia.
“Sabores a laranja” foi o denominador comum aos 
pratos, petis-
cos e doces 
apresentados 
nesse fim de 
semana, an-
tecipado por 
esta apre-
sentação no 
Mercado Mu-
nicipal. Mais 
uma iniciativa 
a reforçar a 
marca “Capital da Laranja - Silves” e a economia lo-
cal, em várias vertentes.

Sabores a laranja 
no Mercado

Mercado Munic ipal

Centenas de pessoas aderiram à iniciativa “Merca-
do Fora d’ Horas” que se realizou no dia 7 de ju-
lho e que transformou por completo o mercado 

num local de celebração da alimentação e da cultura. 
Gastronomia, música, atividades para crianças, sensi-
bilização para o consumo local, design, criatividade e 
valores tradicionais estiveram reunidos nesta iniciativa 
desenvolvida no âmbito do projeto “Consumir Local”, 
a partir do mestrado de Alexandra Santos,  e que con-

tou com o apoio fundamental da Junta de Freguesia 
de Silves e da Universidade do Algarve e de todos os 
comerciantes do Mercado Municipal de Silves. 
Ao fim do dia, o mercado abriu as suas portas, ofere-
cendo uma experiência diferente e inovadora que ca-
tivou as muitas pessoas que participaram e aderiram 
a este evento. 

De 30 de maio a 4 de junho decorreu a 2ª edição 
da Semana Cultural, Desportiva e Recreativa 
de Silves, organizada pela Junta de Freguesia, 

com a colaboração de diversas associações e o apoio 
da Câmara Municipal.

Do programa constaram vá-
rias atividades desportivas 
promovidas pelo Silves Fu-
tebol Clube, Grupo Despor-
tivo e Cultural do Enxerim e 
Amigos da Pedreira. Já o últi-
mo dia ficou marcado com a 
realização do XXVI “Festival 
Gímnico da Cidade de Sil-
ves”.
Na parte musical, esta sema-
na contou com as atuações 
do Grupo Coral Alentejano 
de Tunes, Grupo de Cantares 
“Os Alegres”, Banda Filar-

Semana Cultural, Desportiva e Recreativa de 
Silves teve mais uma edição

mónica Silvense (incluindo a infantil), Jovens Talen-
tos; Grupo de Cantares Amigos da Pedreira, Rancho 
Folclórico do Algoz, Orquestra de Percussão “Percu-
tunes”. 
Foram dias de animação e de atividades que trouxe-
ram para a rua muitas centenas de pessoas, em di-
versos pontos da freguesia e da cidade.
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A Junta de Freguesia de Silves continua a assu-
mir-se como um factor imprescindível para o 
desenvolvimento de atividade cultural da fre-

guesia, atra-
vés do apoio 
financeiro e 
logístico que 
presta a asso-
ciações, clu-
bes e coletivi-
dades.
Mas temos 
tentado ser 
cada vez mais também um factor de dinamização, 
para, em conjunto com outras entidades da fregue-
sia, promovermos novas atividades e ideias, sem 
deixar que se extingam as já habituais festividades e 
comemorações. 

As comemorações do Dia Mundial da Mulher, as fes-
tividades do 
25 de abril, o 
Encontro de 
Coros e o Fes-
tival de Ban-
das são inicia-
tivas promovi-
das e apoiadas 
pela Junta de 
Freguesia que 

congregam centenas de pessoas, de todas as idades.
Este ano, realizou-se pela segunda vez consecuti-

Apoiando a Cultura, 
Criando Futuro

va a Feira de 
Gastronomia, 
Artesanato e 
Produtos Re-
gionais “Se-
gredos da Ter-
ra”, organizada 
pela Junta de 
Freguesia de 
Silves, com o apoio da Câmara Municipal. 
Além de apresentar o artesanato e os produtos locais 
e da região, 
através da par-
ticipação de 
33 exposito-
res, esta feira 
recebeu uma 
palestra sobre 
a “Dieta Me-
diterrânica”  e 
ainda um en-
contro dos amantes das viaturas de “todo o terreno”, 
que trouxe à Fissul pessoas 
de vários locais do país. 
Para o final do ano, está 
marcada mais uma edição 
do Mercadinho de Natal 
que oferece visibilidade aos 
produtos locais e promove a 
compra no comércio e nos 
produtores locais.

Será justo destacar a grande vitalidade que a 
Ginástica tem na nossa freguesia e que todos 
os anos se revela em duas grandes iniciativas, 

promovidas e apoiadas pela Junta de Freguesia: o 

Apoio ao Desporto

O Grupo Desportivo e Cultural do 
Enxerim, as classes de Ginástica 
dos Bombeiros Voluntários de 

Silves e o Silves Futebol Clube têm bene-
ficiado constantemente do apoio finan-
ceiro e logístico da Junta de Freguesia de 
Silves. 
Aquisição de material, pagamento a 
técnicos de desporto, apoios para for-
mação, apoios a iniciativas pontuais e 
outros, que somam mais de 20.000€, 
expressam bem a importância que a Junta atribui a 
estas entidades que tanto fazem pelo desporto na 
nossa freguesia e que ao longo dos anos têm propor-

cionado a prática desportiva a milhares de pessoas 
de todas as idades. Sem esquecer os muitos títulos 
que todos têm conquistado para orgulho de toda a 
comunidade. 

A “força” da ginástica em Silves
Festival Gímnico da Cidade de Silves, já na sua XXVI 
edição, e o Sarau Gímnico do GDCE que já se realiza 
há oito anos.
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Na sequência da elaboração de um 
Regulamento para o Movimento 
Associativo, criado com o objeti-

vo de tornar mais transparente e rigo-
roso o processo de atribuição de ver-
bas a associações, a Junta de Freguesia 
promoveu uma sessão de assinatura de 
protocolos com várias entidades.
As associações que assinaram os con-
tratos com a Junta de Freguesia são as 
seguintes:
Silves Futebol Clube
Castelo de Sonhos
Santa Casa da Misericórdia de Silves
Associação dos Amigos da Pedreira
Grupo Desportivo e Cultural do Enxerim
Sociedade Filarmónica de Silves

O programa de atividade física “Junta e Marcha” 
continua a reunir dezenas de participantes, 
que esgotam todas as inscrições ( 40). 

Trata-se de um projeto promovido pela Junta de Fre-
guesia, com o apoio de um técnico de desporto e que 
pretende estimular a atividade física e promover o 
convívio. 
Além das marchas regulares, os utentes deste pro-
grama, que já se desenvolve há seis anos, participam 
também em passeios. Este ano foi de novo organi-
zada uma visita a Sintra, tendo a Junta de Freguesia 
oferecido bonés e t-shirts aos participantes.
Neste programa, a Junta investiu cerca de 3 200€ em 
2016.

Continuamos Juntos 
e a Marchar

Assinatura de protocolos com associações 
da freguesia

O auxílio e apoio às escolas bem 
como às crianças e jovens que 
as frequentam é uma área de 

intervenção que a Junta de Freguesia 
não descura.
Embora não seja uma das nossas 
competências, prestamos apoio às 
escolas do Agrupamento de Escolas 
de Silves, para despesas de expedien-
te e aquisição de artigos de limpeza 
que, este ano, atingiu um valor de 
4.300€. 
Foi também concedida uma impor-
tância de mais de 7.000€ à instituição “Amigos dos 

Pequeninos”, para funcionamento, equipamento e 
manutenção do projeto “Intervenção Precoce” des-

Apoio a escolas, a crianças e jovens

A Junta tem vindo a atribuir Bolsas de Estudo, a 
jovens da freguesia que se encontram a fre-
quentar o Ensino Superior. Nos anos letivos de 

2015/ 2016 e 2016/2017 foram atribuídas bolsas no 
valor total de 12.000€.
Trata-se de uma medida que pretende auxiliar os es-
tudantes e suas famílias a suportar as elevadas des-
pesas que geralmente estão associadas a esta etapa 
escolar.

Jovens da freguesia com Bolsas de Estudo

tinado a crianças com necessidades especiais. Man-
tivemos também o apoio ao Castelo de Sonhos, que 
presta auxílio às 
famílias desfavo-
recidas, com es-
pecial atenção às 
crianças
Este ano, volta-
mos a organizar as comemorações do Dia Mundial da 
Criança, com várias atividades que proporcionaram 
um dia diferente, cheio de animação e alegria, a mui-
tas crianças da freguesia.

Amigos dos Pequeninos de Silves
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Silves
Cracep- Portimão
Associação Pé de Vento
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Silves
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A Junta continua a apoiar a Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de Silves ten-
do este ano contribuído financeiramente com 

uma verba de 9 500€. 

Existe uma forte ligação entre a Freguesia e os Bom-
beiros que surgiu da necessidade de garantir a pres-
tação de serviços de socorro e de saúde à população.  
Juntos temos procurado responder às carências que 
nos são apresentadas e dar uma resposta positiva, 
dentro das possibilidades da Junta.
Além do apoio anual a Junta colabora ainda no su-
porte às equipas especiais de combate a incêndios, 
que se mantém no terreno durante a época crítica 
de incêndios.

A Junta de Freguesia tem colaborado ativamen-
te nas obras de renovação e melhoramentos 
que têm estado a ser feitas no Estabelecimen-

to Prisional de Silves, para oferecer melhores condi-
ções aos reclusos e às famílias que os visitam.

O apoio da Junta tem sido no âmbito da cedência de 
vários materiais para as obras, e outros apoios logís-
ticos.

Apoios aos Bombeiros 
de Silves

Junta apoia obras na 
prisão de Silves

Orçamentos da Junta de Freguesia de Silves

FFF – Fundo de Financiamento das Freguesias

  Sociedade Filarmónica Silvense 
Grupo Coral 
Escola de Música
Festival Bandas Civis

                              Total: 9 989,92€
  Grupo Desportivo e Cultural do Enxerim

Ginástica 
Karaté
Apoio a Funcionamento
Formação 

                   Total: 6 500 €
  Silves Futebol Clube

Futebol Juvenil
Escolas de Futebol XELB FUT

                      Total: 9 000 €
Amigos dos Pequeninos

Apoio a funcionamento
Apoio ao Projeto Valência Intervenção Precoce
Equipamento

                                 Total: 7 159,90 €
  Associação Humanitária 
  dos Bombeiros Voluntários de Silves

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

                   Total: 25 590, 53€

Apoios / Subsídios  2016
  Agrupamento de Escolas de Silves 
  (Escolas EB 1 e Jardins de Infância)

Aquisição de despesas de expediente e limpeza
                                           Total: 4 300 €

  Amigos da Pedreira
Apoio ao funcionamento 
Grupo de Cantares

                 Total:  1 872,95€
  Associação de Reformados

Apoio a funcionamento
                        Total:  300€

  Santa Casa de Misericórdia de Silves
Apoio a funcionamento
Desenvolvimento atividades

           Total: 8 000€
  Castelo de Sonhos  

Apoio a funcionamento
Total: 2 000€

  Associação Pé de Vento
Apoio ao funcionamento

                    Total:  350€
  Cracep

Apoio a funcionamento
                    Total:  300€

Câmara Municipal de Silves

Em 2016, o orçamento da Junta de Freguesia foi de 
448 200,50€. Esta verba foi resultante das trans-
ferências feitas pelo Estado ( através do Fundo de 

Financiamento das Freguesias) e pela Câmara Munici-
pal de Silves, a que se juntam os valores obtidos pelas 
receitas próprias.
É de realçar que uma parte significativa destas verbas 
destina-se a suportar as despesas da própria autarquia, 

nomeadamente com os seus funcionários e atividades 
próprias. 
O restante montante é aplicado principalmente nos três 
sectores fundamentais que estão entregues à Junta de 
Freguesia: caminhos rurais, mercado municipal e cemi-
tério. 
Os apoios sociais, à cultura e ao desporto completam as 
áreas de intervenção da Junta de Freguesia.A Junta de Freguesia deliberou tentar recuperar a 

Feira de Velharias que em tempos decorreu em 
Silves e promover mais esta iniciativa de pro-

moção da atividade económica mas também de lazer 
já que este tipo de feiras é cada vez mais procurado 
por pessoas de diferentes origens. 
A feira será realizada no 3º sábado de cada mês, das 
8h às 13h, na Praça Al-Mutamid. 
Esta é uma organização da Junta de Freguesia de Silves 
com o apoio da Câmara Municipal de Silves.

Feira de Velharias
no 3º sábado 
de cada mês
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