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Casa do Povo de Messines homenageada pela Câmara Municipal de Silves 

 

Foi este fim-de-semana, no dia 3 de Setembro, que a Casa do Povo de Messines 
recebeu várias distinções no âmbito das comemorações do Dia do Município de 
Silves. 
 

S. Bartolomeu de Messines, 05 de Setembro de 2022  

Integrando as comemorações do Dia do Município que decorreram no Castelo de 
Silves, a Casa do Povo de Messines teve um destaque especial ao ser 
homenageada com o Galardão Mérito Coletividade por todo o seu trabalho 
desenvolvido em prol da comunidade. 
 
Entre outros prémios de reconhecimento a personalidades e instituições, a 
Autarquia de Silves distinguiu ainda vários atletas da Casa do Povo de Messines 
com destaque para o ginasta Francisco Labiza e o atleta de andebol em cadeira de 
rodas, Tiago Cantigas que ganharam a Distinção de Mérito Desportivo 
Internacional. 
 

Cumprimentos, 

Tânia Alexandre 

Gabinete de Comunicação 

______________________________________________________________________ 

Sobre a Instituição CPSBM – Casa do Povo de S. Bartolomeu de Messines 

A Casa do Povo de S. B. Messines, fundada a 15 de dezembro de 1934, é uma Instituição de Utilidade Pública de base associativa, registada 
como IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social. 
No momento, com mais de 200 colaboradores, entre trabalhadores e prestadores de serviços, a CPSBM atua em 5 vertentes representadas 
pelas diferentes cores do logotipo: o Desporto e Lazer, a Saúde Mental, o Apoio Comunitário e Social, a Cultura e a Educação. 
Tem como missão contribuir para o desenvolvimento da comunidade na área social, educativa, desportiva, cultural e de lazer, pautada por um serviço 

integrado de qualidade e proximidade. 

No plano desportivo, destacam-se várias modalidades com representação a nível internacional assim como desporto adaptado; a nível comunitário, 

projetos de apoio social e, ainda a mais recente resposta na área da Saúde Mental com uma unidade sócio- ocupacional e uma equipa de apoio 

domiciliário para utentes que nos chegam de várias zonas do Barlavento algarvio. 

A somar a estas respostas, culturalmente oferece, em sede própria, várias formações artísticas enquanto a nível educativo, conta com a sua própria 

creche, pré-escolar e CATL; a gestão de outro estabelecimento em Alcantarilha e ainda a coordenação de atividades extracurriculares em 7 

agrupamentos do Algarve. 

Uma Casa de Todos e para Todos. 
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