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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 27-12-2022 

 
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 22-09-2022 a 20-12-2022, bem como informação financeira à data de 20-12-2022. 
 
LIMPEZAS E OBRAS DIVERSAS 

 Como um trabalho sempre inacabado, continuam as limpezas na União de Freguesias 

 Tem sido feita a limpeza de sarjetas e tubos de águas pluviais, em alguns casos com recurso a 
serviços externos 

 Foi reparada a travessia do rego da vide em Pias, na Travessa da Oitava 

 Foram concluídas as casas de banho no cemitério de Silvares 

 Foram lavados os muros e pintadas as grades no cemitério de Silvares 

 Iniciaram-se as obras de alargamento e beneficiação do espaço desportivo de Alvarenga. 

 Foram realizadas as podas na União de Freguesias 

 Foi instalado sistema de videovigilância no cemitério de Silvares 
 
 

 

ATIVIDADE SOCIAL E CULTURAL, AQUISIÇÕES e OUTRAS 
 

 O Executivo da Junta acompanhou a visita pastoral de D. Pio Alves a Nogueira e Alvarenga. 

 A Junta colaborou com a comissão organizadora da passagem dos símbolos da JMJ por 
Lousada 

 Foi realizada mais uma colheita de sangue no edifício da Junta em Nogueira com forte adesão 

 Foi realizado o magusto da União de Freguesias, em Alvarenga 

 O Executivo da Junta participou em diversas atividades das associações, movimentos séniores 
e escolas da União de Freguesias, a convite destes. 

 A Junta assinou um protocolo de colaboração com a Anafre para o registo e entrega de valores 
referentes a consumo de gás de botija 

 A Junta ofereceu cerca de 200kg de castanha às Escolas e JIs e suas comissões de pais desta 
União de Freguesias para a realização dos seus magustos 

 Foi realizado o IV Natal Sénior da União de Freguesias que reuniu mais de 150 pessoas. 

 A Junta apoiou os jantares dos Movimentos Seniores a seu cargo com a oferta do bacalhau 

 A Junta esteve nas diversas festas de natal das escolas e ofereceu livros e chocolates a todos 
os alunos. 
 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

À data de 20 de dezembro de 2022, a Junta tem um saldo financeiro de 27 751,31€ 
 

 O Presidente da Junta 

Fausto Oliveira 


