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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE  
SILVARES, PIAS, NOGUEIRA E ALVARENGA 
Rua de S. Miguel, 309 - 4620-645 SILVARES LSD 
 

 

INFORMAÇÕES À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA de 19-04-2022 

 
Conforme a alínea e) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei 75/2013, submetemos à apreciação da Assembleia 
de Freguesia a presente informação sobre a atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia, no 
período de 21-12-2022 e 13-04-2022, bem como informação financeira à data de 13-04-2022. 
 
LIMPEZAS E OBRAS DIVERSAS 

 Estamos a realizar limpezas profundas em todas as ruas da União de Freguesias 

 Foram colocados postes e luminárias nas Ruas da Portela, em Nogueira, Cortinha, Calçada e 
Palmeiras, em Silvares 

 Foram substituídos tubos de águas pluviais entupidos na Rua da Coutada e feita a 
repavimentação dos passeios 

 Foi concluída a pavimentação a cubos da Rua do Areal e Rua Alto do Arejal, em Nogueira 

 Foi feita a pavimentação dos passeios na Rua N. Senhora da Natividade, em Alvarenga 

 Estão a decorrera as obras de construção de casa de banho e arrumos no Cemitério de 
Silvares 

 Foi construida uma rampa de acesso ao Cemitério de Silvares 

 A União de Freguesias colaborou com a Paróquia de Silvares nos melhoramentos do caminho 
de acesso ao Calvário, com o transporte dos paralelos, construção de sistema de águas 
pluviais, colocação de grelhas e construção de passeio e ainda irá em breve fazer o muro de 
suporte e colocação de rede, junto à capela 

 Foram recolocadas as antigas escadas de acesso à Igreja de Nogueira num outro local. 

 Foi iniciada a pavimentação dos passeios da Rua da Igreja e Rua de lagares, em Silvares 

 Foram feitas pequenas reparações e limpeza de sarjetas e condutas de águas pluviais 

 ….. 
 
 

ATIVIDADE SOCIAL E CULTURAL, AQUISIÇÕES e OUTRAS 

 Foi feita a preparação e  apoio ao ato eleitoral das legislativas 

 Foi realizado o concurso de Bolsas de Estudo e entregues os valores aos concorrentes 

 Foi feita formação de tratoristas para o pessoal da União de Freguesias 

 Foi realizada a III caminhada Solidária da Mulher a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
com uma angariação de 2100,00€ 

 A União de Freguesias disponibilizou o espaço de Alvarenga para atiuvidade que reuniu cerca 
de 70 escuteiros e ainda um grupo de cerca de 30 jovens da Paróquia da Boavista, no Porto. 

 A União de Freguesias apoiou o Moto Clube de Lousada na preparação dos dois momentos da 
Via Sacra Motard (Silvares e Nogueira) 

 Foi feito o concurso de Consulta Prévia para aquisição de nova carrinha de transporte de 
crianças 

 Foram fornecidos materiais de limpeza e higiene às escolas EB e JI 

  
 

 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

À data de 13 de abril de 2022, a Junta tem um saldo financeiro de 16 458,24€ 
 

 O Presidente da Junta 


