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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 27-09-2022 

 
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 22-06-2022 e 22-09-2022, bem como informação financeira à data de 22-09-2022. 
 
LIMPEZAS E OBRAS DIVERSAS 

 Foram feitas limpezas de preparação para aas festas em Nogueira, Pias, Alvarenga e Silvares 
e estão neste momento a decorrer as limpezas gerais a todos as freguesias 

 Foi feita a lavagem exterior da Igreja de Nogueira a pedido da Comissão Fabriqueira 

 Foi feita a lavagem exterior do adro da Igreja de Alvarenga a pedido da Comissão Fabriqueira 

 Foi feita a lavagem dos muros e passeios do Cemitério de Pias e passeios do Cemitério de 
Nogueira 

 Foi reposto o Rego da Vide em Pias, na Rua da Figueira 

 A Junta apoiou associação dos amigos do rego da vide e comunidade de energia de Pias com 
materiais para a recuperação do rego da vide (tubos, cimento e areia) 

 Foi requalificado o espaço exterior junta à Capela Mortuária de Pias e terminadas as obras nos 
passeios da Rua da Figueira 

 A Junta colaborou na colocação da Imagem de Santa Cristina, em Nogueira 

 A Junta concluiu o arranjo exterior do Cemitério de Silvares, junto aos jazigos, com construção 
de passeio em microcubo e guias em granito. 

 Foram requalificados os jardins junto ao cemitério de Silvares 

 Foram instalados a bomba e balão no furo junto ao cemitério de Silvares para abastecimento 
de água às regas e ao cemitério 

 Foi feita a deslocação de tanque e fontanário público na Tv. do Rio Sousa, em Pias para 
espaço mais adequado, faltando agora o arranjo do espaço envolvente 

 Foram feitos os arranjos necessários nos edifícios das escolas Eb1 e JIs da União de 
Freguesias e limpezas dos espaços exteriores 

 Tem sido realizados trabalhos de manutenção de vias em paralelos com tapamento de buracos 
e reparações e limpezas diversas em sarjetas. 
 

 

ATIVIDADE SOCIAL E CULTURAL, AQUISIÇÕES e OUTRAS 
 

 Foi realizado o Passeio Anual com destino a Fátima num total de 10 autocarros 

 A Junta fez-se representar nas festas das freguesias para as quais foi convidada pelas 
comissões de festas 

 Decorreu com sucesso mais uma Festa do Rio em Pias 

 Deu-se inicio ao transporte escolar com um total de 120 crianças inscritas 

 A Junta esteve presente nas reuniões de pais nas escolas onde foi convidada. 
 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

À data de 22 de setembro de 2022, a Junta tem um saldo financeiro de 4 894,24€ 
 

 O Presidente da Junta 

Fausto Oliveira 


