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“Os meus objetivos
continuam centrados nos
interesses da Junta de
Freguesia de Silvalde,
bem como no bem-estar
de todos os Silvaldenses.
Estarei atento às
necessidades dos que me
rodeiam, centrado no meu
trabalho, sendo fiel aos
meus princípios.”
O Presidente:
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José Marco

A obra é feita de vida…
… E a vida é feita de obra.

O bar de apoio à Praia foi renovado e, pela primeira vez,

As palavras obedecem à honra e, genuinamente, à

a Praia recebeu uma Escola de Surf…

vontade.

O tecido empresarial e as coletividades estiveram em

Assim se faz obra, manifestada na arte visionária que o

contato direto com uma comitiva que integrou o

tempo se encarregará de vincar.

Presidente da Câmara Municipal e membros do

A proximidade criada nos pequenos gestos.

executivo da Junta de Freguesia de Silvalde, num périplo

As prioridades defendidas e acompanhadas de perto.

pela Freguesia, em reconhecimento do trabalho destes

A sustentabilidade financeira da estrutura e o

empresários sem fronteiras…

cumprimento dos correspondentes encargos.

As infraestruturas de grande envergadura foram

Um executivo coeso.

verdadeiros “Sonhos tornados realidade” este ano.

A Educação acessível a todos num espaço de

Já no que respeita a limpeza e manutenção das artérias

excelência.

da Vila, do complexo desportivo, praia e cemitério foi

A Solidariedade expressa numa caminhada à qual os

desenvolvido um trabalho de proximidade e de

Silvaldenses não ficaram indiferentes…

continuidade.

O Desporto local apoiado e incentivado pelo seu

Em matéria de Agenda, a Junta de Freguesia da Vila de

estatuto recreativo e formativo.

Silvalde fez-se representar pelo seu Presidente ou, na

As Associações culturais e recreativas de referência que

sua impossibilidade, pelos membros do Executivo.

espelham e espalham a tradição Silvaldense.

Fica ainda a homenagem a todos os que partiram… E

A Praia Pau da Manobra tão aclamada junto dos

um grande bem-haja a todos os Silvaldenses…

veraneantes, que todos os anos tem recebido a

Silvalde em Movimento… É estar junto de si a escrever

atribuição de Bandeira Azul e Bandeira Praia de Ouro,

novos caminhos e a carimbar novas páginas…

em 2015 também não foi exceção!
Elda Lopes Ferreira

04 | Educação
NOVO CENTRO ESCOLAR DE
SILVALDE INAUGURADO
O novo Centro Escolar de Silvalde entrou em funcionamento oficialmente com a
abertura do ano letivo 2015/2016. Esta infraestrutura substitui as Escolas Básicas do
Calvário, Marinha e Quinta da Seara, cujos edifícios já têm alguns projetos previstos.
Aproximadamente 250 crianças distribuídas pelo ensino básico (174 crianças) e ensino
pré-escolar (75 crianças) têm ao dispor um novo espaço altamente equipado.
Presidiram à abertura oficial o Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto
Moreira, o Vice-Presidente, Vicente Pinto, responsável pelo pelouro da Educação, o
Presidente da Junta de Freguesia de Silvalde Marco Gastão, técnicos da autarquia e o
Diretor do Agrupamento Escolar, Ilídio Sá que visitaram as instalações dando as boasvindas a crianças, professores, auxiliares e encarregados de educação.
A qualidade da construção do Novo Centro Escolar foi fortemente enaltecida por Marco
Gastão, não fosse também a sua área profissional. O autarca considerou que estão
assim reunidas as melhores condições de ensino para as crianças de Silvalde.
Para Pinto Moreira ficou cumprida uma das promessas e um dos principais objetivos
traçados pelo executivo, ou seja, “dotar o Concelho de Espinho com centros escolares
de excelência para as novas gerações que construirão o futuro”, referiu, acrescentando
que incrementar a qualidade de ensino irá beneficiar quer as crianças silvaldenses, quer
os pais, professores e auxiliares de educação.

O ciclo da qualificação dos espaços escolares está concluído, mas mais intervenções
estão previstas para breve na Escola Domingos Capela e Sá Couto, como confirmou
Vicente Pinto. “Fecha-se um ciclo de investimentos nas escolas do ensino básico e
marca-se o início de um novo ciclo que engloba a requalificação dos outros espaços
escolares no intuito de melhorar o sucesso escolar, reduzir o abandono escolar e
promover a integração e articulação entre as instituições de ensino.”
[21/09/2015]

CARNAVAL 2015
“Pela primeira vez as Quatro
Juntas de Freguesia do concelho
de Espinho uniram-se, apoiaram e
comparticiparam a realização do
cortejo de Carnaval das Escolas.
Desde já quero agradecer a toda a
comunidade Espinhense e todos os
demais intervenientes por terem
possibilitado o tradicional cortejo
Carnavalesco das nossas
crianças.” Marco Gastão
[13 Fevereiro 2015]

06| Solidariedade

6ª CAMINHADA
LIBERDADE E IGUALDADE
A 6ª Caminhada Liberdade e Igualdade
regressou a SILVALDE! A Freguesia da Vila
de Silvalde relembrou ABRIL na passagem do
seu 41º Aniversário [1974|2015]. O êxito
repetiu-se como confirmou o Presidente da
Junta de Freguesia de Silvalde:
“A Caminhada pela Liberdade e Igualdade
revelou-se um grande sucesso uma vez mais,
apesar da chuva, tivemos uma enorme
adesão! A receita deste ano vai reverte para a
CERCIESPINHO e Luta Portuguesa Contra o
Cancro. Deixo uma palavra de agradecimento
ao meu amigo Presidente da Câmara de
Espinho Pinto Moreira, que nos deu a honra
de estar mais uma vez presente nesta
iniciativa.
Aos patrocinadores: Farmácia Conceição,
Tapeçarias Ferreira de Sá e Zurich, a todos os
que contribuíram e participaram na
caminhada,
Bombeiros
Voluntários,
Delegação de Espinho da Cruz Vermelha e
PSP o meu muito obrigado. Agradeço a todo o
executivo que me tem acompanhado e está
comigo a gerir os destinos da Vila de Silvalde.
Isto é Silvalde em Movimento!”

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CONVÍVIO DA
CORGA DE SILVALDE VENCE O TORNEIO E A
TAÇA 25 DE ABRIL

ENTREGA DO DONATIVO
É com enorme satisfação e alegria que
entregamos o Donativo relativo à 6ª Caminhada
Liberdade e Igualdade, na Junta de Freguesia da
Vila de Silvalde.
Nesta edição, acarinhámos duas instituições que
muito respeitamos, a Liga Portuguesa Contra o
Cancro (LPCC) e a CERCIESPINHO. Para
receber o Donativo contámos com a presença do
Coordenador da LPCC, Dr. Artur Fernandes e a
Dra. Rosa Couto, na representação da
CERCIESPINHO.
Mais do que uma iniciativa solidária, é um apelo à
consciencialização de duas causas que são de
todos!
[4 de Agosto 2015]

08 | Solidariedade

Concerto
Solidário
O Salão da Junta de Freguesia de Silvalde foi palco de uma ação de solidariedade
com o concerto de angariação de alimentos e roupas para os mais carenciados.
Promovido pela AjudArt, o concerto solidário contou com duas atuações musicais,
Beatriz Oliva Teles e a Orquestra Juvenil da Banda Musical S. Tiago de Silvalde. O
Presidente marcou presença.
“Estou muito feliz por ver que foi um sucesso! Só posso agradecer a todos aqueles
que contribuíram para esta causa. Há que ajudar aqueles que tantas dificuldades
têm todos os dias para comer ou vestir. Precisamos que todos estejam de mãos
dadas nesta causa e possam contribuir com alimentos e roupas. Enquanto cidadãos
também temos responsabilidades... Se todos contribuirmos um pouco para esta
causa vamos conseguir ajudar estas pessoas e contribuir para a felicidade de muitas
famílias. Agradeço o empenho de todos os fizeram esta iniciativa acontecer.”
24 Janeiro 2015

“Lacinhos” em Março, Julho e Novembro
Regularmente a Junta de Freguesia de Silvalde recebe uma
Exposição de Livros organizada pela empresa livreira “Lacinhos”.
Este ano Março, Julho e Novembro foram os meses escolhidos para
exporem na Junta de Freguesia.
A “Lacinho” é uma empresa livreira cujo objetivo principal é
proporcionar uma ocupação profissional a pessoas com doenças
crónicas e/ou portadoras de deficiência, tanto na conceção como na
comercialização de livros e outros produtos didáticos.

09 | Desporto

SILVALDE VENCE TORNEIO
INTERFREGUESIAS!
Helder Pinho um dos responsáveis pelo Pelouro do Desporto descreveu a luta por um título
que faz história no desporto Silvaldense.
“Agradeço a todos a conquista deste tão desejado título para a Junta de Freguesia de Silvalde.
Foi com o mérito de todos, mas existem aqueles que merecem sempre um destaque, os heróis
que entram em campo para dar tudo por tudo, minuto após minuto. Esta conquista teve um
sabor especial, pois na fase de qualificação estivemos sempre em desvantagem, mas
conseguiram dar a volta ao resultado.
Paulo Campos, Vítor, Bernardes, Ribeiro, Parabéns pela vossa excelente preparação de um
grupo que fica para a história. Ana Dias obrigado pela tua experiência em cuidar dos nossos
atletas.
Marco Gastão e António Costa obrigado por estarem presentes de uma forma que leva a dizer
que o Futebol é Futebol e não Política. Souberam sempre responder de forma positiva a todas
as necessidades desta Seleção. Deixo também uma palavra de apreço ao Fernando e Armínio
que são dois seres humanos com um verdadeiro amor pelo seu trabalho! Meus amigos,
ninguém vos tira da história e esta taça é de todos vós!” Silvalde em movimento!”

Jantar
comemorativo
do Centenário
do Sporting
Clube de
Espinho
[13/06/2015]

OPORTO GOLF CLUB
COMPLETOU 125 ANOS

10 | Praia
Vistoria aos Equipamentos
de Salvamento

PAU DA MANOBRA COM PROJETO INOVADOR 2015
Com a chegada de mais uma época balnear e, como tem sido apanágio,
foram atribuídas a Bandeira Azul e a Bandeira Praia de Ouro!
A Praia Pau da Manobra recebeu a vistoria pela Capitania do Porto aos
Equipamentos de Salvamento e, acolheu a campanha “Não Mergulhes no
Escuro”, uma ação de consciencialização ao mergulho seguro.
O Bar de Praia apresentou-se com nova imagem e pela primeira vez em
Silvalde houve uma Escola de Surf. Júlio Adrego e Mário Saxe foram os
embaixadores da Praia este ano! De visita à praia, Marco Gastão
agradeceu o empenho e a dedicação de ambos neste projeto inovador.

O RENOVADO BAR DE PRAIA

12 | Visita à Vila de Silvalde
“O ROTEIRO POR SILVALDE
FOI UM SUCESSO!”
Começou às 9h e terminou às 20h. Foi um dia
“muito importante para Silvalde”, referiu o
Presidente, integrado na visita que o Presidente
da Câmara, Vereadores e Técnicos Municipais
efetuaram à Freguesia.
Um dia extremamente preenchido e não menos
produtivo prosseguiu: “visitámos algumas
instituições da Freguesia, Escolas e Empresas.
Adorei a surpresa que me fizeram ao trazerem o
meu filho mais novo para junto de mim, inserido
na visita a uma das escolas.” Intervir a partir do
conhecimento dos territórios e seus
interlocutores é uma ótima maneira de
cidadania e de localmente intervir com eficácia.

Roteiro das
Freguesias
Guião da Visita a Silvalde
9h00-Encontro na Junta de Silvalde
9h30-Tapeçarias Ferreira de Sá
10h30-Peraltafil
11h00-HONP Moldes
11h30-Fábrica Ponte Redonda
- Almoço na Fábrica
14h00-Escola do Calvário
14h30-Escola da Seara
15h00-Visita utentes Lar de Silvalde
15h30-Encontro com o Pároco
e Movimentos Paroquiais.
16h00-Escola da Marinha
16h30-Centro Comunitário ADCE
17h00-Visita ao Bairro Piscatório
17h30-Lanche no “Zé Grande”
18h00-Rancho de Silvalde
18h30-Banda de Silvalde
Fim da visita
Realizada a 22 de Maio de 2015

14 | Festas Religiosas
Procissão S. Pedro
28/06/2015

Procissão N. Sra. Mar
02/08/2015

Procissão N. Sra. Dores
13/09/2015

Presença e compromisso nas festas
religiosas de Silvalde e Espinho, o
Presidente faz questão de participar com
sentido de missão.
“As minhas obrigações de Presidente
de Junta com a comunidade devem
ser cumpridas mesmo em condições
adversas. A todos aqueles que
participaram na procissão em honra
de Nossa Senhora das Dores expresso
o meu reconhecimento público!”

Procissão N. Sra. da Ajuda
20/09/2015

“Foi com
orgulho que
participei nas
Festas da Cidade! Foi um dia
para todos os Espinhenses
comungarem do espírito de
comunidade. Além da
majestosa procissão, o tapete
de flores revela a força e o
carácter do nosso concelho!
Parabéns a todos!” M. Gastão

“SILVALDE AO RUBRO!”
De regresso a Silvalde, as duas edições das Tasquinhas foram um sucesso!
Coletividades locais e artesãos Silvaldenses juntaram-se para celebrar o Santo Padroeiro, S. Tiago e, na Festa
do Pescador 2015 foram homenageadas as Gentes do Mar e a Arte Xávega, uma das referências de Silvalde.
Músicos convidados, tasquinhas com petiscos variados, insufláveis gratuitos para todas as crianças e muita
animação durante os dias de festa, foram muitas as razões para vir à Vila de Silvalde!
Destaque para o 32° Festival Internacional de Folclore integrado nas Festas das Tasquinhas S. Tiago, inserido
na 6ª organização da Junta de Freguesia de Silvalde.
Na receção dos grupos de Folclore, Marco Gastão fez questão de estar presente. “Ficou provado que sabemos
receber e o convicto feito aos Silvaldenses e não só foi aceite. Todos desfrutamos de uma noite diferente,
memorável! Este ano os grupos internacionais convidados viajam desde o México e França. Fiquei muito feliz
por ver o recinto da Festa das Tasquinhas S. Tiago completamente lotado com milhares de pessoas! As
atuações ficarão certamente na memória de todos para sempre! Aliás, como todas as atuações que figuraram
no cartaz, onde privilegiamos a música portuguesa e os artistas locais, que são sempre a nossa prioridade na
escolha dos cartazes”, assegurou o Presidente. Foi “Silvalde ao Rubro! Silvalde em Festa!”

18 | Infraestruturas
“UM SONHO TORNADO REALIDADE”

As obras de Requalificação da Zona Litoral
são descritas pelo Presidente da Junta de
Freguesia da Vila de Silvalde, Marco
Gastão como “um sonho tornado
realidade, um marco histórico!”.
A comunidade piscatória tem já ao seu
dispor, depois da entrega dos apoios de
pesca, lota e assinatura dos protocolos
nos paços do concelho a 21 de Setembro,
uma infraestrutura de apoio à tão nobre
arte da pesca, que será composta por
quatro armazéns e a construção de uma
lota.
“Passam a estar reunidas todas as
condições para a prática da pesca. Atrevome a dizer que estes armazéns e lota têm
elevadas condições de higiene e
segurança, o que me permite afirmar que
são condições únicas a nível nacional.”
E acrescenta, “estou muito satisfeito com o

resultado final desta obra. Com o trabalho
que tem sido desenvolvido ao longo dos
últimos anos, estou certo que hoje
encontro a Vila de Silvalde diferente e
com nota muito positiva!”
Garantias do Presidente, que deixou por
fim uma mensagem de agradecimento ao
Senhor Presidente da Câmara Municipal
de Espinho, Pinto Moreira, pelo apoio
cedido na execução desta grandiosa
obra.

ENTREGA
APOIOS DE PESCA
[21/09/2015]

Silvalde mais seguro com
conclusão da obra de

PROTEÇÃO DUNAR DO
LITORAL DE ESPINHO

A execução da obra de Proteção Dunar do Litoral
de Espinho, que inclui intervenção desde a
Ribeira de Silvalde até à Lagoa de Paramos está
em fase de conclusão (final de Outubro). Uma
obra que o Presidente Marco Gastão acompanhou
de perto todo o processo de execução.
No que respeita à Vila de Silvalde, a obra previa a
colocação de paliçadas de madeira de proteção
às dunas, plantação de espécies dunares,
construção de muro de proteção a poente do
Bairro Piscatório, na Rua 2. Reforço em pedra da
defesa frontal marítima. Construção de percursos
transversais em madeira de acesso às praias.
Orçada em mais de 700 mil euros, esta é uma
obra há muito ambicionada pelos Silvaldenses,
mas só este ano foi possível a sua concretização.
“Sempre nos pautamos pela luta dos interesses e
bem-estar das famílias Silvaldenses! A proteção
das habitações da zona costeira e dunar sempre
foi uma grande preocupação do executivo,
particularmente pelas intempéries do inverno e/ou
marés vivas. Não medimos esforços até atingir
este objetivo, que finalmente vemos cumprido”,
realça o Presidente da autarquia Silvaldense, que
deixa uma mensagem de apreço ao Presidente e
amigo Dr. Pinto Moreira: “estou muito grato ao
Presidente da Câmara Municipal de Espinho por
ter intercedido junto das entidades competentes
para a consecução desta obra. Sem o apoio do
Dr. Pinto Moreira esta obra não seria possível”,
concluiu Marco Gastão, garantindo que vai
continuar a lutar pelos interesses dos
Silvaldenses!

20 | Infraestruturas
CONSTRUÇÃO DE TRÊS NOVOS PASSADIÇOS
A época balnear já passou, mas os cuidados nos acessos à Praia
Pau da Manobra não são descurados, por isso foram construídos
mais três novos passadiços de acesso à praia Pau da Manobra.
Silvalde em Movimento!
[06/10/2015]

MAIS TRÊS ARTÉRIAS DA VILA COM
NOVA PAVIMENTAÇÃO
A Rua Tobias, a Rua de Enxanes e a Rua do Souto
foram alvo de intervenção com o objetivo de melhorar
as condições de acesso viário.
Orçadas em 42 432 euros acrescidas da taxa de IVA
em vigor, as pavimentações foram concluídas em
Novembro de 2015.

21 | Breves
Limpeza e manutenção…
… da Praia Pau da Manobra (com maior incidência na época
balnear), de ruas, do cemitério, um trabalho diário dos funcionários
da Junta de Freguesia. Durante o ano 2015 foram limpos
aproximadamente 100 Km de rua e valetas na Vila de Silvalde.
Além da varredura manual, procedeu-se à deservagem manual e
mecânica, à aplicação de herbicidas e desobstrução de sarjetas e
sumidouros.
Com o arranque da nova época desportiva, o Campo da Seara
recebeu mais uma intervenção, pois a sua manutenção é constante.

“EM 2015,
FORAM LIMPOS
APROXIMADAMENTE
CERCA DE 100 KM
DE RUA E VALETAS
NA VILA DE
SILVALDE”
CAFÉ S. TIAGO REABRE
COM NOVA GERÊNCIA!
Após alguns meses encerrado, o
Café S. Tiago foi a Concurso
Público e reabriu a 30 de Outubro
2015 com a gerência de Inês
Aleixo.

22 | Representações
“ARTE XÁVEGA
A NOSSA ARTE ARTESANAL”

Conferência intitulada “Pesca Artesanal – Arte
Xávega: da Regulação à Prática Sustentável,
uma Oportunidade para o Turismo”, realizada no
Fórum de Arte e Cultura – FACE.
[10 Setembro 2015]

24 | Agenda do Presidente
JANEIRO
- Convite do Comandante do Regimento de Engenharia Nº3,
Coronel Eng. Fausto Vale Couto para almoço, pelas 12h30, na
Messe de Oficiais do mesmo Regimento. O Secretário António
José esteve presente. 2015/01/14
- Convite do 9º Ano da Catequese Adolescente de Silvalde para
o concerto solidário, realizado pelas 21h00, no Salão da Junta
de Freguesia. O evento teve como objetivo a angariação de
fundos, alimentos e roupa, que serão posteriormente distribuídos
pela Conferência S. Vicente de Paulo e pelas pessoas
necessitadas da Paróquia de Silvalde. O Presidente esteve
presente. 2015/01/24

- O Presidente esteve na Sessão da Assembleia Municipal pelas
21h30. 2015/03/17
- O Presidente compareceu à sessão de esclarecimento
“Sistemas de Incentivos Portugal 2020”, pelas 9h30. 2015/03/19
- O Presidente marcou presença na apresentação oficial do
Campeonato do Mundo de Beach Soccer da FIFA Portugal 2015,
no Centro Multimeios de Espinho, pelas 17h00, a convite da
Câmara Municipal de Espinho. 2015/03/19
- Participação do Presidente no Concerto Primavera da Banda
Musical S. Tiago de Silvalde, de apoio à Comissão de Festas em
Honra da Nª. Sra. do Mar, que se realizou no Salão Nobre da
Junta de Freguesia de Espinho, pelas 21h30. 2015/03/28

FEVEREIRO
- Convite da Câmara Municipal de Espinho para a assinatura do
Protocolo com o Exército Português, no âmbito da cedência de
terreno para implantação da “Via Permeável de Acesso à Praia
de Paramos”, pelas 11h00, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho. O Presidente esteve presente. 2015/02/06
- Convocatória para reunião de trabalho pelo Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Espinho, Dr. Vicente Pinto, pelas 17h30,
no edifício dos Paços do Concelho. O Presidente esteve
presente. 2015/02/24
- O Presidente esteve presente na 1ª Sessão Ordinária de 2015,
pelas 21h30 da Assembleia Municipal de Espinho. 2015/02/27

- Convite do Sporting Clube de Espinho para a apresentação do
livro “100 anos é muito tempo” da autoria de Jorge Teixeira, na
Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira, pelas 10h00, em
Espinho. O Presidente esteve presente. 2015/02/28
MARÇO
- O Presidente reuniu com a Dra. Ana Paula Costa Técnica da
DGRSP, pelas 9h30 na Junta de Freguesia da Vila de Silvalde
para proposta de Trabalho Comunitário na Junta de Freguesia
de Silvalde de Manuel António Rodrigues Zurrais.
O pedido foi aceite e o prestador de trabalho está sujeito a 200
horas de trabalho, sendo cumpridas 4 horas diárias no horário
da tarde entre as 13h30 e as 17h30, de segunda a sexta-feira.
2015/03/09

- Participação do Presidente na cerimónia / procissão quaresmal
do N. Sr. dos Passos, em Silvalde. 2015/03/29
- Participação do Presidente no Concerto de Páscoa, realizado
na Igreja Matriz de Espinho, pelas 21h30. O Convite parte do
Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira e o
Pároco, José Pedro Azevedo e insere-se nas comemorações:
“Espinho Vive Semana Santa”. 2015/03/31
ABRIL

- Agendamento de reunião pela Arquiteta Sandra de Almeida
Planeamento Estratégico da Câmara Municipal de Espinho,
âmbito dos trabalhos em curso do procedimento de Revisão
Plano Diretor Municipal, pelas 14h30, no edifício dos Paços
Município. O Presidente esteve presente. 2015/04/07

do
no
do
do

- Convite para o jantar convívio inserido nas comemorações do
16º Aniversário da ADCCS – Associação Desportiva Convívio da
Corga de Silvalde, pelas 20h00, no Restaurante Espetos em
Mozelos, Santa Maria da Feira. Manuel António Félix marcou
presença. 2015/04/11
- 2ª Sessão ordinária da Assembleia Municipal, no edifício dos
Paços do Concelho, marcada pelo presidente da Assembleia
Municipal, Eng. Guy Viseu. O Presidente marcou presença.
2015/04/20
- O Presidente participou na 6ª Caminhada Liberdade e Igualdade
promovida pela Junta de Freguesia de Silvalde. 2015/04/25

MAIO
- Convite da Direção da ADCS para o Jantar Comemorativo do
59º Aniversário da Associação Desportiva Cruzeiro de Silvalde,
pelas 20h30, no Restaurante “Flor da Corga”, em Silvalde. Helder
Pinho marcou presença. 2015/05/01

- Convite do Presidente da direção do Sporting Clube de
Espinho, Bernardo Almeida, para o Jantar do Centenário, pelas
20h30, no Casino de Espinho – Salão Atlântico. O Presidente
marcou presença. 2015/06/13

- Assembleia Municipal nos Paços do concelho, pelas 21h30. O
Presidente esteve presente. 2015/05/04

- Convite para a Sessão Solene Comemorativa do 42º
Aniversário de Elevação de Espinho a Cidade, no Centro
Multimeios, pelas 11h. O Presidente esteve presente.
2015/06/16

- Convite do Comandante da Brigada de Intervenção, MGEN
Carlos Henrique de Aguiar Santos e o Comandante do Regimento
de Engenharia Nº 3, COR Eng. Fausto Manuel Vale do Couto
para a Cerimónia Militar comemorativa do 39º Aniversário do
Regimento de Engenharia Nº 3. As comemorações decorreram a
partir das 09h30 com a Missa na Capela Regimental. Pelas 11h
cerimónias oficiais e pelas 12h45 almoço convívio e Assinatura do
livro de Honra do RE3. Traje: Militares Nº 1B e Civis – Passeio. O
Presidente esteve presente. 2015/05/08

- Convite da Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho
para Jantar comemorativo do XXV Festival de Natação do
Sporting Clube de Espinho, pelas 20h, no Centro Luso
Venezolano. Durante o jantar foram entregues prémios
referentes à época desportiva 2014/2015 e foram feitos os
devidos agradecimentos a patrocinadores, entidades e
personalidades, assim como serão homenageados antigos
dirigentes, treinadores e nadadores. O Presidente esteve no
evento. 2015/06/20

- Assembleia Municipal nos Paços do concelho, pelas 21h30. O
Presidente esteve presente. 2015/05/08

3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, pelas 21h, no
Edifício dos Paços do Município de Espinho. O Presidente
esteve presente. 2015/06/22

- Visita à Freguesia de Silvalde do Exmo. Presidente da Câmara
Municipal de Espinho, Dr. Pinto Moreira.
Decorreu entre as 9h00 e aproximadamente as 20h00. O
Presidente e o Secretário acompanharam a visita. 2015/05/22
- Convite da Direção da Banda Musical de S. Tiago de Silvalde
para assistir ao concerto “Time Lapse”, pelas 21h30, no Centro
Multimeios de Espinho. O Presidente esteve presente. 2015/05/23
- Convite do Presidente do CLAS – Conselho Local de Ação
Social do Município de Espinho, Dr. Pinto Moreira, para Reunião
Extraordinária, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de
Espinho, pelas 9.30h. O Presidente marcou presença. 2015/05/25

- Continuação da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal,
pelas 21h, no Edifício dos Paços do Município de Espinho. O
Secretário marcou presença. 2015/06/23
- Convite da Câmara Municipal de Espinho para o jogo final do
IF2015 – VI Torneio Inter Freguesias de Futebol Popular do
Concelho de Espinho, entre as seleções de Paramos e Silvalde,
pelas 15h, no Complexo Desportivo “O Diploma”, em Silvalde. O
Secretário marcou presença. 2015/06/27
- Convite da Irmandade de S. Pedro endereçado ao Presidente
para presença / participação na procissão solene em honra de
S. Pedro, pelas 16h30. Presença Presidente . 2015/06/28

- Convite do Centro Social de Paramos para a Sessão de
Abertura da IX Feira das Profissões, denominada “Transforma o
teu Futuro”, pelas 10.30h, no Centro Multimeios de Espinho. O
Presidente esteve presente. 2015/05/27

- 2ª Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia, pelas 21h15,
no Edifício da Junta de Freguesia de Silvalde. O Executivo
marcou presença. 2015/06/29

JUNHO

JULHO

- Convite do Presidente da Direção da A.F.P.C.E. – Associação
de Futebol Popular do Concelho de Espinho para a Final da Taça
da Cidade de Espinho, que pôs frente a frente Juventude dos
Outeiros e Associação Quinta de Paramos, pelas 17h. O
Secretário deste Executivo esteve presente. 2015/06/06

- Convite do Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Dr.
Pinto Moreira para a Cerimónia da Bandeira Azul e Praia
Acessível, pelas 15h, teve início na Praia de Silvalde (Bandeira
Azul, Praia de Ouro), Praia da Rua 37 (Praia Acessível) e, Praia
da Baía (Bandeira Azul, Praia Acessível e Praia de Ouro). O
Presidente esteve presente. 2015/07/01

- Convite da Direção da Associação de Futebol Popular do
Concelho de Espinho para a Gala de Entrega de Prémios –
Época 2014/2015, pelas 21h00, no Auditório do Fórum Arte e
Cultura de Espinho – FACE. O Presidente esteve presente.
2015/07/03

almoço convívio do 43º Aniversário da fundação do clube.
O evento realiza-se no restaurante snack-bar Aliança, em
Silvalde. O Presidente esteve presente. 2015/08/16

- Reunião na Sede da Junta de Freguesia com participantes nas
Tasquinhas de S. Tiago e Sorteio das Tasquinhas, pelas 18h. O
Presidente participou na reunião. 2015/07/08

- Convite da Sociedade Columbófila de Silvalde para o almoço
anual da entrega de prémios, que se realizará no Restaurante Flor
da Corga, pelas 12.30h, em Silvalde. O Presidente esteve
presente. 2015/09/05

- 5ª Edição Tasquinhas S. Tiago de Silvalde. O Presidente
esteve presente. 2015/07/24 a 27
- Convite do Rancho Folclórico S. Tiago de Silvalde para a
Sessão Solene do Festival Internacional de Folclore / Silvalde
2015, pelas 18h45, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de
Silvalde. Pelas 19h30, jantar convívio na Escola Quinta da
Seara, em Silvalde. O convite é extensivo ainda à participação
no restante Programa do Festival. O Presidente da Junta e o
Presidente da Assembleia de Freguesia estiveram presentes.
2015/07/25
AGOSTO
- Convite da Comissão de Festas de N. Sra. do Mar para
participar na procissão em honra de N. Sra. do Mar, padroeira
do Bairro Piscatório, pelas 16h30. O Presidente da Junta e
Presidente da Assembleia de Freguesia participaram na
Procissão. 2015/08/02
- O Presidente entregou o Donativo referente à 6ª Caminhada
Liberdade e Igualdade à Luta Portuguesa Contra o Cancro e
Cerciespinho, pelas 11h15. Valor atribuído a cada instituição:
541€.2015/08/04
- Convite da Direção dos Leões Bairristas F. C. para a sessão
solene evocativa do 39º Aniversário do Clube, pelas 21.30h, no
Salão Nobre da coletividade. Serão entregues as devidas
condecorações aos atletas que se distinguiram na época
2014/15 e o emblema prateado do clube aos associados ativos
com 25 anos. No decurso da cerimónia será feita a
apresentação da equipa técnica e dos atletas para a época de
2015/16. O Presidente esteve presente. 2015/08/06
- Festa do Pescador, Bairro Piscatório. O Presidente participou
no evento. 2015/08/14 a 17
- Convite da Direção do Grupo Desportivo dos Outeiros, para o

SETEMBRO

- Convite do Presidente da Câmara Municipal de Espinho para
participar na Conferência “Pesca Artesanal – Arte Xávega: da
Regulação à Prática Sustentável uma Oportunidade para o
Turismo, pelas 08.45h no Fórum de Arte e Cultura – FACE. O
Presidente representou a Junta de Freguesia no evento.
2015/09/10

- Procissão Solene em honra da N. Sra. das Dores, pelas 16.30h,
em Silvalde. O Presidente esteve presente. 2015/09/13
- Convite da A. E. C. U. V. Silvalde para participar no 6º Encontro
Convívio dos Ex-Combatentes da Vila de Silvalde. A celebração
da Eucaristia decorrerá às 11h na Igreja Matriz de Silvalde. Pelas
12.30h, decorrerá o tradicional almoço no restaurante Temperos,
em Espinho. O Presidente esteve presente. 2015/09/19
- Convite da Irmandade de N. Sra. D’Ajuda para participar na
Procissão Solene em honra da Padroeira Nossa Sra. da Ajuda,
que sairá da Capela de Santa Maria Maior, em Espinho, pelas
16h30. O Presidente esteve presente. 2015/09/20
- Convite da Câmara Municipal de Espinho para Abertura do Ano
Escolar 2015/2016, no Centro Escolar de Silvalde, pelas 9.30h. O
Presidente marcou presença. 2015/09/21
- Convite da Câmara Municipal de Espinho para assinatura dos
protocolos e entrega de chaves dos apoios de pesca, pelas 18h,
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Espinho. O Presidente
compareceu. 2015/09/21
- 3ª Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia, pelas 21h15,
no Edifício da Junta de Freguesia de Silvalde. O Presidente
esteve presente. 2015/09/25
- 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Espinho, pelas
21h, no Edifício dos Paços do Concelho. O Presidente
compareceu. 2015/09/28

- Reunião sobre a Proposta de Revisão do Regulamento de
Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos, pelas 11h, no
Edifício dos Paços do Concelho. O Presidente marcou presença.
2015/09/29
OUTUBRO
- Convite da Direção do Oporto Golf Club, para o jantar de
encerramento das comemorações do seu 125º Aniversário,
pelas 20h30, no Salão Atlântico do Casino de Espinho.
Seguir-se-á um concerto para Piano, pela Orquestra Clássica de
Espinho dirigida pelo maestro Pedro Neves. PRESENÇA
CONFIRMADA. TRAJE: FATO ESCURO. O Secretário, António
Costa, representou a Freguesia de Silvalde. 2015/10/03
- Convite do Clube Juventude dos Outeiros para a comemoração
do 33º Aniversário, com a simbólica abertura do bolo, pelas 15h,
na sede da coletividade. O Tesoureiro, Joaquim Costa, esteve
presente. 2015/10/04
- Convite da Associação de Futebol Popular do Concelho de
Espinho para assistir à Final da Supertaça referente à época
2014/2015 onde se defrontam os clubes: Cantinho da Rambóia e
Juventude dos Outeiros, pelas 15.30h, no Complexo Desportivo
de Cassufas. O Presidente marcou presença. 2015/10/10
- No âmbito das comemorações do 120º Aniversário, a
Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Espinho
convidou à participação na Sessão Solene, pelas 9h30, no
Edifício Quartel. O Secretário, António Costa, representou a
Freguesia de Silvalde. 2015/10/18
NOVEMBRO
- Convite do Núcleo de Espinho da Liga dos Combatentes para
participação nas cerimónias de finados, pelas 11h30, na Entrada
do Cemitério Municipal de Espinho. O Presidente esteve
presente. 2015/11/02
- Convocatória para a Assembleia Geral Ordinária da ADCE com
a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1: Apreciar e votar o Relatório de Atividades e Relatório
de Contas do exercício de 2014; Ponto 2: Apreciar e votar o
Plano de Ação e Orçamento de 2015; Ponto 3: Outros assuntos.
Nas instalações do Centro Multimeios, em Espinho. O
Secretário, António Costa, representou a Freguesia de Silvalde.
2015/11/06

- O Presidente da Junta de Freguesia de Silvalde esteve presente
numa reunião com o Vereador Vicente Pinto para tratar de
assuntos relacionados com a Alameda. 2015/11/10
- Convite para sessão de esclarecimento no âmbito do projeto
“SMACTE – Serviço móvel de apoio à Comunidade”, dinamizado
pelo Centro Social de Paramos e o projeto “(En) Caminhar o
Futuro” promovido pela ADCE, pelas 14h30 às 17h00, na Junta de
Freguesia da Vila de Silvalde. O Presidente marcou presença.
2015/11/13
- Convite do Rancho Folclórico S. Tiago de Silvalde para
participação nas comemorações do 37º Aniversário, a partir das
16h, na sede do Rancho, na Junta de Freguesia de Silvalde.
16.00h Receção aos Convidados. | 16.30h Missa na Igreja
Paroquial de Silvalde | 17.30h Romagem ao Cemitério | 20.00h
Jantar Convívio Restaurante Luso Venezolano. O Presidente
esteve presente. 2015/11/28
- Convite para a tomada de posse do novo Comando do recémcriado Corpo de Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho,
pelas 18h, no quartel da Companhia Alfa (em frente à Igreja
Matriz de Espinho. O Presidente esteve presente. 2015/11/28
DEZEMBRO
- 4ª Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia, pelas 21h15,
no Edifício da Junta de Freguesia de Silvalde. O Presidente
esteve presente. 2015/12/18
- 5ª Sessão Ordinária do ano 2015 da Assembleia Municipal,
pelas 21h, nos Paços do Município de Espinho. O início da
sessão será marcada pela atuação do Rancho Recordar é Viver
de Paramos. O Presidente marcou presença. 2015/12/21
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NOTA HISTÓRICA SOBRE SILVALDE
“A paróquia de Santiago de Silvalde já existia antes do século XIII, e é registada
como uma das do arcediago da “terra” de Santa Maria, pelo Censual do Cabido do Porto.
Os direitos de padrado do mosteiro de Grijó, que aqui possuía haveres vários,
deviam existir já na alta Idade-Média; posteriormente, porém o dito padroado achava-se repartido
entre os cónegos do dito mosteiro, o bispo da diocese e o papa, que representavam
alternadamente o abade. Este, no séc. XVII, possuía ainda uns 350 mil réis de rendimento anual.
Igualmente importantes para a historia local propriamente dita e para a arqueologia
local são dois documentos de 1284, um régio (de D. Dinis) e outro forense, ambos respeitantes à
questão entre a coroa, o abade da freguesia e o povo, de um lado, e o abade e o convento de
Pedroso, por outro, sobre os limites da parte foreira à coroa, de Silvalde. A descrição dos mesmos
fornece elementos arqueológicos de vulto, pois fala do Castro de Ovil e de uma mamoa ou orca,
pelo menos, dentro dos ditos limites. Alegava a parte real que o termo era pelo rio Maior incluindo
em Silvalde (então já Silvadi) o lugar de Castro de Ovil – o próprio D. Dinis, tão certo do seu direito,
chama lugar de Silvalde «minha vila foreira de Silvadi» - o que a parte monástica contestava,
pretendendo entrar em Castro Ovil, «que é o termo de Silvadi» (diz a carta régia).
Venceu a demanda de D. Dinis, e de facto se lavrou documento tabeliónico, em
que o mosteiro entrega ao rei o Castro de Ovil, segundo estes limites de Silvalde: «por miogo da
fonte que chamam de Loureiro e como se vai à mamoa terrenha» vê-se que o momento préhistórico ainda estava recoberto da sua camada de terra, ao contrário das já então ditas «mamoas
pedrinhas», (a que aludem vários documentos da época), etc. Fala-se, ainda, de uma «lagoa»
existente no rio, à qual chegavam os referidos termos.
Esta Freguesia foi anexada ao concelho de Espinho, por decreto de 11-X-1926.
Antes pertencia ao concelho da Feira, de cujo foral dado a 10-11-1514, beneficiou.”
[Fonte: Reprodução “cidades e vilas de Portugal”, de Correia de Azevedo 1961]

