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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 28-06-2022 

 
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 13-04-2022 a 22-06-2022, bem como informação financeira à data de 22-06-2022. 
 
LIMPEZAS E OBRAS DIVERSAS 

 Terminamos as limpezas ao território das 4 freguesias 

 Foi terminado o alargamento da Rua do Olival, em Nogueira, com construção de muro, 
colocação de águas pluviais e pavimentação da rua 

 Foi construída uma rede de águas pluviais e feita a repavimentação na Rua do Calvário, em 
Silvares 

 Foi construída uma rede de águas pluviais e feita a repavimentação na Rua de Lagares, em 
Silvares 

 Foram feitas pavimentações na Rua de Mós, em Silvares em zonas de alargamento da estrada 

 Foram derrubados os muros e colocados tubos para águas pluviais no recinto desportivo de 
Alvarenga para dar inicio ao alargamento e requalificação daquele espaço 

 Foi reposto o rego da vide em Pias, após alargamento da Rua da Figueira 

 Estão na fase final as obras de construção das casas de banho no Cemitério de Silvares 

 Continuam as obras de construção dos passeios na Rua da Igreja, em Silvares 
 

 
 

ATIVIDADE SOCIAL E CULTURAL, AQUISIÇÕES e OUTRAS 

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

 Foi realizada mais uma recolha de sangue em Nogueira tendo batido o recorde de 72 dadores 

 O Executivo da Junta e membros da Assembleia de Freguesia associaram-se à vista Pastoral 
de D. Pias Alves a Pias e D. Manuel Linda Silvares, tenho a Junta assinalado o facto com a 
oferta de uma jarra decorativa a cada um e outra ao Padre Paulo Godinho 

 A Junta associou-se aos aniversários do Movimento Sénior de Nogueira (13 anos) e Cool 
Dance (12 anos) 

 A Junta organizou com sucesso mais uma Prova do Campeonato Regional Norte de Equitação 
de Trabalho no passado dia 10 de junho (a 6 prova a cargo da Junta) 

 Foi realizada no passado dia 18 de junho a IV Festa dos Vizinhos, revestindo-se mais uma vez 
de grande sucesso e adesão, apesar das condições adversas do tempo, tendo sido inscritos 
mais de 1400 pessoas 

 A Junta investiu 2600,00€ nas visitas de estudo anuais dos alunos das EB1 e JIs da União de 
Freguesias, pagando a totalidade do transporte 

 A Junta tem vido a apoiar as escolas, Movimentos Seniores, Associações, Escuteiros, etc com 
a cedência das carrinhas para diversos tipos de transporte 
 

 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

À data de 22 de junho de 2022, a Junta tem um saldo financeiro de 35 126,24€ 
 

 O Presidente da Junta 

Fausto Oliveira 


