
SILVES, para onde vais? 

1. De capital corticeira a capital citrícola. Os recursos humanos como problema. 

Recuando um pouco atrás, a meados do século passado, Silves estava pujante. Tinha uma 

intensa atividade económica, ligada à indústria corticeira e à agricultura de sequeiro. O meio 

sociocultural era reconhecido nos níveis regional e nacional. Silves tinha muito mais 

população. Havia uma intensa atividade cultural, social e desportiva. 

Em meados dos anos 50, a construção da barragem do Arade e, pouco depois, da “Fábrica do 

Tomate”, teriam sido pensadas para dinamizar os recursos agrícolas, tradicionalmente ligados 

à agricultura de sequeiro, num concelho marcadamente rural a necessitar modernizar-se.  

Em face destas opções pela agricultura de regadio, o “25 de Abril” encontrou a atividade 

agrícola em franca expansão, sobretudo a horto-fruticultura.  

A indústria corticeira, essa, estava então já em franco declínio. Situação que se manteve, até 

há relativamente pouco tempo, com a horto-fruticultura a prosperar e a indústria corticeira a 

definhar, até desaparecer completamente na cidade. Isto, sem que tenha tido substituto 

económico equivalente no tecido agroindustrial, no comercial ou nos serviços. Pese embora o 

turismo ter começado a incrementar-se noutras paragens do Algarve, o seu impacto nas zonas 

balneares do concelho, Armação de Pêra e Pêra, foi menos significativo. Exceção a isso foi o 

crescimento da indústria da construção civil, que, essa sim, seguiu o comportamento 

generalizado pela Região. 

 Entretanto, vários protagonistas socioeconómicos locais foram também reduzindo o impacto 

que chegaram a ter no meio Silvense. 

A quase centenária metalúrgica Andrés & Luis Bós encerrou as suas portas. Lagares de azeite e 

unidades de laboração de frutos secos, estão reduzidas a uma insignificância. Idem para a 

“Fábrica de Álcool”, no Algoz. O Grupo Alicoop & Alisuper teve vida efémera. As suas estrelas 

maiores, a Fábrica do Inglês e Museu da Cortiça, estão encerrados. A prometida, “Plataforma 

Logística de Tunes” não chegou a medrar. A Fissul, onde nos encontramos, prometida como 

dinamizadora da atividade económica local, está sem atividade relevante, moribunda. O rio 

Arade continua assoreado, sem dar expressão ao seu potencial fluvial e turístico. A Zona de 

Caça Turística, lançada como salvação da Serra de Silves, já era ou nunca foi. O Silves Futebol 

Club e a União Desportiva Messinense andam pelos regionais. O São Marcos está sem 

atividade digna de realce. Silves (até ao ano passado) deixou de ter grupos de teatro. O Club de 

Instrução e Recreio Tunense morreu. O Sport Algoz e Benfica tem escassa atividade. O 

cineteatro Silvense está encerrado. O Festival da Cerveja acabou. A Escola Profissional de 

Messines teve vida curta. O Centro de Citricultura também. Ambas as estruturas, “sem um ai” 

de quem os poderia ter defendido, para valorizar Silves, digo, a sua Câmara Municipal e os 

agricultores. Certamente que mais exemplos deste tipo, ainda poderiam ser enumerados. 

Armação de Pêra, apesar do seu potencial piscatório e turístico, não impulsionou atividade 

turística significativa no concelho que dinamizasse o emprego e a atividade económica 



concelhios. A pesca sobrevive com dificuldade, sem que sejam postas em prática as potenciais 

mais-valias para o pescado, como a venda-direta ou outras poderiam proporcionar.   

Os ansiados “resorts” do Paço, Lameira  ou Praia Grande, marcam passo, sem visibilidade. 

A construção em solo concelhio das barragens do Funcho e Odelouca não provocaram impacto 

socioeconómico significativo. 

A aplicação do programa Polis possibilitou a requalificação da zona ribeirinha de Silves. 

Constituiu uma lufada de ar fresco, numa espiral de situações negativas. De igual modo a 

consolidação da Feira Medieval foi uma boa iniciativa. O chamado “calçadão”, em Armação de 

Pêra, com o qual se tentou ingloriamente menorizar o panorama do betão existente, permitiu, 

no entanto, requalificar a beira-mar e criar uma zona de usufruto para a população. 

Hoje, em 2016, já (quase) sem indústria corticeira e com a horticultura reduzida a uma 

expressão muito inferior ao que já foi, resta a citricultura como ex-libris do concelho de Silves. 

Restam ainda, alguma fruticultura e, mais recentemente, a vitivinicultura, ambas com pequena 

expressão. Mesmo a citricultura, enquanto atividade económica mais relevante, está agora em 

fase de concentração fundiária e expansão de área por exploração e a perder claramente o 

impacto social que teve no passado recente.  

Com efeito, esta evolução citrícola não gerou, até ao momento, impacto agro-industrial 

significativo nem o valor acrescentado para o concelho que o potencial desta matéria-prima 

poderia proporcionar. Os seus recursos humanos (diga-se os empresários) manifestamente 

não estão habilitados a promovê-los. 

Realcei este panorama, e mais uma vez digo, que muito dos nossos constrangimentos atuais 

derivam da escassez e da impreparação dos nossos recursos humanos. 

A Escola Secundária de Silves, que formou muito jovens oriundos de todo o Barlavento algarvio, 

não tendo atualmente a mesma dimensão, pode vir a recuperar a importância de outrora.  

As escolas devem ser os pilares do nosso desenvolvimento já que, como temos vindo a 

chamar a atenção, muitos dos nossos problemas decorrem, a nosso ver, da impreparação 

dos nossos recursos humanos.  

A Câmara Municipal de Silves, pode desempenhar um papel relevante na atividade educativa 

concelhia. Recentemente “ fez bandeira”  de tornar o município “Cidade Educadora”. Cabe-lhe 

agora usar com ousadia o poder de que dispõe, colaborando com as escolas e estimulando-as 

a reforçar o seu papel de agentes de desenvolvimento concelhio e de formadores das novas 

gerações para o desenvolvimento de Silves. 

2. É neste cenário que regressa o PCP à Câmara de Silves, tendo como prioridade o 

“lixo”. 

É neste panorama que acabei de esboçar em traços largos que a CDU reconquista ao PSD a 

Câmara de Silves para o PCP.  

Apresenta como grande prioridade o lixo, digo limpeza urbana.  



Tratando-se de uma competência situada ainda ao nível da satisfação das necessidades básicas 

fundamentais, o enfoque quase exclusivo nela, não deixa antever grandes ambições. Esquece-

se, até, que ao nível dessas necessidades básicas, deveria ser o abastecimento público de água 

a exigir mais atenção, exigir mais ousadia, para resolver um grave problema existente que faz 

com o concelho de Silves seja dos que “perdem” mais água no País (mais de 50 %). 

A problemática do lixo digo, resíduos sólidos urbanos (rsu), continua sem manifestar grandes 

melhorias. Silves apresenta baixos índices de separação de rsu e os mesmos problemas de 

antes, sem melhorias visíveis. 

A estabilidade financeira foi conseguida. Os serviços pareciam reorganizados. A realização 

recente duma reunião geral de funcionários deixa escapar dúvidas quanto a isso as quais, por 

certo, poderão ser ainda esclarecidas. O desaparecimento do Planeamento nesta 

reorganização não é muito lisonjeador da capacidade planificadora da equipa do PCP. Idem 

para o menosprezo do Plano Estratégico, deixado pelo Executivo anterior, do PSD. Deste 

mantêm-se os elevados valores das taxas e licenças cobradas aos Munícipes. 

Funciona como nunca a “Comunicação” e o Marketing. Chega-se a noticiar a aquisição duma 

retroescavadora ou o equipar de uma EB1 com novos ecrãs para os computadores. Pequenas e 

grandes notícias! Percebe-se tudo a tempo e horas, com zelo; agora com horas ainda mais 

certas, resultado do arranjo do relógio do edifício municipal, depois de 10 anos parado! É 

notícia! 

Ao Teatro Mascarenhas Gregório regressou a atividade cultural; voltou a ver-se e a ouvir-se 

teatro no seu seio. 

Contudo, permanecem sinais preocupantes.  

A Fábrica do Inglês e o Museu da Cortiça, dois importantes recursos locais, continuam sem 

avanços significativos no que respeita a regressarem à esfera pública. O Museu da Cortiça 

“escapou” já a isso, com um episódio caricato de impotência da Presidente da Câmara para 

suplantar em leilão os valores de licitação, apresentados por um privado. Uma Câmara que 

ainda recentemente, na gestão PSD e em dificuldades financeiras, quis adquirir a Fábrica do 

Tomate, não consegue nem tenta adquirir com sucesso estes ex-libris concelhios, deixa-nos 

surpreendidos e algo perplexos. 

Perplexidade é também a que registamos quando notamos a menoridade com que o Castelo 

de Silves é tratado, continuando a não se tirar todo o partido do seu elevado potencial 

turístico. Continua a funcionar em “horário reduzido”, das 9 horas às 17h30m, sem que o 

enorme afluxo de visitantes tenha o impacto que deveria na economia local. 

Perplexos ainda por não se estimular o aumento da capacidade de acolhimento no concelho 

de Silves e na cidade em particular, situação para a qual uma resolução condigna do fenómeno 

das autocaravanas (que tarde em surgir) constituiria um forte contributo. Apesar do enorme 

avanço que se obteve com a existência no concelho e na cidade de mais espaços licenciados 

para o efeito (o que significa, portanto, mais capacidade de acolhimento) , regista-se ainda 

muito mais procura do que a oferta disponibiliza. É uma situação que urge resolver, sob pena 

de não se aproveitar o seu enorme potencial para a parca economia local.  



 Está também muito mal esclarecida a fiscalização que é movida a estas autocaravanas, em 

alguns espaços púbicos da cidade de Silves. Não vimos que o mesmo aconteça, com o mesmo 

nível de rigor e zelo, noutros concelhos do Algarve. 

Questionamos se será descabido dotar o parque de feiras e mercados da cidade de Silves de 

condições para funcionar também como estação de serviço, a exemplo do que foi feito a um 

espaço idêntico em São Bartolomeu de Messines. 

Este é de forma sucinta o panorama autárquico atual do concelho de Silves, antecedido duma 

breve resenha histórica.  

3. O que falta ao atual mandato e que futuro para Silves.  

Não são só obras e betão que nos faltam. É um problema de valorização de recursos por 

carência de meios humanos. 

É neste panorama que o atual Executivo Municipal projeta para dinamizar o futuro do nosso 

concelho, algumas obras, para as quais, em 2015, viu aprovado, pela Câmara Municipal e pela 

Assembleia Municipal, um empréstimo de aproximadamente 4 milhões de euros. 

Na nossa opinião, não são obras estruturantes. Não resolvem, nem minoram problemas graves 

existentes ao nível básico, como as infraestruturas de abastecimento público de água. Não 

contribuirão para revitalizar a economia local e o tecido social Silvense, que como tentámos 

demonstrar, no nosso ponto de vista, está numa situação preocupante.  

Embora algumas das obras previstas possam ser prioritárias, parece-nos que é a sua 

potencialidade eleitoral que as pode justificar, podendo esta suplantar os benefícios que são de 

esperar.  

Os nossos principais recursos, como o património natural e cultural, continuarão ainda muito 

afastados de qualquer valorização por parte da autarquia. Pena, pois só a sua valorização, 

enquadrada em estudos e planos, permitirá que o concelho de Silves possa aproximar-se dos 

tempos em que foi uma respeitável Xelb. 

Permitam-me os presentes que assinale, aqui e neste dia, que nos faltam recursos humanos e 

a sua valorização para inverter a tendência que, infelizmente, persegue o concelho de Silves. 

Recordo, com saudade, várias figuras que deram o seu brilho a Silves e questiono-me: porque 

não somos capazes de honrar esse seu testemunho? 

Temos que ser capazes de inverter esta tendência. As estruturas económicas e associativas 

locais devem contribuir para a vida cívica local o suficiente para que, do seu seio, possam 

surgir dirigentes locais, prenhes de capacidade; para que os partidos políticos possam dispor 

de cidadãos preparados e não se vejam obrigados a recorrer à “Pesca à Linha”, como muito 

tem acontecido, prática que, como se tem comprovado, é muito prejudicial e limitadora da 

capacidade de gestão municipal e, consequentemente, do nosso desenvolvimento concelhio. 

Os partidos devem ser capazes de cooperar entre si. Temos de ser capazes de promover a 

participação e formação dos cidadãos em geral e dos militantes partidários. Aguardávamos 

que este Executivo pusesse em prática esta nova forma de trabalhar, como foi prometido no 



discurso da tomada de posse da sua Presidente, mas em vão. O chamado orçamento 

participativo, lançado em 2015 e que há muito era ansiado e solicitado por muitos, foi uma 

oportunidade perdida, dada a incapacidade de estimular o envolvimento e a participação de 

todos os agentes locais.  

Aguardamos com esperança que consigamos, no futuro, construir as parcerias que agora 

rareiam, para inverter estas várias tendências negativas, a bem do concelho de Silves, do seu 

futuro e das novas gerações. 

 

O Membro do Bloco de Esquerda na AM de Silves, 

Carlos Alberto Alexandre Cabrita, 

Silves, em 18-01-2016 

 

 

 


