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INTRODUÇÃO
Volvidos que foram dois anos de trabalho deste executivo, importa objetivar e planear as intervenções e
atividades a desenvolver até ao final do mandato. Foram definidos por este executivo seis fundamentais
de atuação que continuaremos a desenvolver até setembro de 2017:
1. Apoio Social;
2. Cultura;
3. Bem-estar;
4. Associativismo;
5. Rio Leça;
6. Harmonização das boas práticas.
Destes eixos, muitas obras e iniciativas foram já concretizadas. Este plano constitui um conjunto de
atividades que pressupõem a continuidade da sua execução.

Custóias, dezembro de 2015

O Executivo
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EDUCAÇÃO
O concelho de Matosinhos tem um parque escolar de excelência, verificando-se que a generalidade dos
equipamentos educativos da União de Freguesias é novo ou foi completamente renovado. Temos ainda
em curso a obra de construção da EB Irmãos Passos.
Estaremos atentos ao desenrolar do processo de requalificação da Escola Secundária do Padrão da
Légua.
É da responsabilidade da União de Freguesias a assunção do compromisso no que tange ao
fornecimento de material de higiene e limpeza aos estabelecimentos de ensino pré-escolar e do 1.º ciclo
do ensino básico.
Todas as crianças dos 3 aos 5 anos frequentam o pré-primário em instalações dignas de um País
civilizado.
Os Agrupamentos de Escolas continuarão a ter, neste executivo, um parceiro sempre disponível a
participar nas suas iniciativas, assim como nas iniciativas promovidas pelas Associações de Pais e
Estudantes.
No período das férias escolares de verão, continuaremos a proporcionar a todos os alunos, cujos
encarregados de educação assim o permitam, as “Férias Desportivas”.
Apoiaremos as iniciativas, promovidas pelas Escolas, na organização e comemoração:
Dia de Reis;
Dia de Carnaval;
Dia 25 de abril;
Dia Mundial da Criança;
Dia de S. Martinho;
Participaremos, nos termos da Lei, nas reuniões dos diversos Conselhos Gerais e continuaremos a
cumprir os Protocolos estabelecidos com a C.M.M., na sua delegação de competências.
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Em 2016 daremos continuidade à pareceria com o Rotary Clube de Leça do Balio e com os dois
agrupamentos para a entrega de prémios de mérito aos alunos que frequentam as nossas Escolas, pois
entendemos que a promoção do mérito escolar e da Escola Pública é fundamental para a nossa
conceção de sociedade..
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CULTURA
Numa situação de adversidades económicas e sociais, a interveniência da desta autarquia na área da
cultura, constitui um fator decisivo para minorar os efeitos sociais, nomeadamente o desânimo, que as
populações enfrentam. Para atingir tal objetivo, torna-se fundamental criar novos públicos e concretizar
iniciativas para os públicos existentes.

Neste contexto irá esta União concretizar em 2016 alguns projetos, concretamente:
No âmbito das parcerias estabelecidas com as Associações Culturais e Comissões de Festas da União,
iremos continuar a apoiar as seguintes iniciativas:
Festivais de Folclore;
Noites de Poesia, Workshops e Saraus Culturais;
Teatro;
Festas de S. Tiago;
Festas de N. Senhora dos Remédios;
Festa de S. Martinho;
Festas de Nossa Sra. das Dores;
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Festas do Senhor do Padrão da Légua;
Festas de S. Sebastião
Em 2016 iremos dar continuidade a atividades que temos vindo a realizar periodicamente:
O Verão Cultural, com muitos anos de existência, tem sido um momento agregador das
populações em torno da gastronomia e da animação cultural, tal fórmula tem revelado enorme
sucesso. A participação das Coletividades e da sociedade civil, neste evento, é outro dos fatores
que têm elevado o seu nível de ano para ano. Incluirá como habitualmente os santos populares,
festa da francesinha, festa da cerveja, Festitradições e Vara’s FolkCeltic Festival;

A Feira dos Moços, que perfará a sua 12ª edição, constitui um evento cultural da maior
importância para a União de Freguesias. Procuraremos, assim, em época de crise, manter a
qualidade e a duração do evento.
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Em 2016, iremos, ainda, centrar a nossa atuação sobre as seguintes iniciativas:
Pretendemos durante este mandato, adquirir 3 painéis a colocar em locais centrais desta União: Largo do
Souto, Largo de Guifões e Largo do Araújo, a fim de divulgar as iniciativas Culturais, desportivas e outras,
promovidas pela União e Associações Culturais e desportivas.
O Festival de Teatro Amador terá a sua segunda edição em 2016 e contemplará as mais diversas formas
de expressão teatral, assim como, oficinas de teatro e teatro de rua. Este evento será realizado nos
diversos Auditórios existentes no território da União. Teremos como parceiro estratégico para a realização
desta iniciativa o “Grupo de Teatro de Guifões”.

Comoraremos, em 2016, o 42º Aniversário da Revolução dos Cravos, cujo programa comtemplará um
sarau dedicado ao tema, à semelhança dos anos anteriores.
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Em 2016 será realizada a segunda edição do evento “A Vida no Castro de Guifões”. Continuaremos a
envolver o Agrupamento de Escolas Irmãos Passos e a Câmara Municipal de Matosinhos, prevendo-se a
sua realização no próximo mês de junho. Este evento é importante para a população da União de
Freguesias, chamando-se a atenção para a necessidade de se pensar numa solução definitiva para este
edificado ancestral de grande importância no Concelho.

O “Festival Internacional de Folclore do Vale do Leça” teve em 2015 a sua primeira edição, com grupos
da Bósnia, Macedónia, Argentina e Espanha, para além dos seis grupos/ranchos folclóricos existentes na
União de Freguesias. Em 2015 foi realizado em Leça do Balio, sendo que em 2016 será realizado em
Guifões.
As feiras temáticas ocorrerão em 2016, à semelhança do que aconteceu em 2015 com as feiras de
Fumeiro e artesanato nas centralidades das Freguesias. Ressalva-se as parecerias estabelecidas com a
Associação Contacto, de Custóias e a Associação de Monte dos Pipos, para a realização de feiras de
artesanato e velharias, de carácter mensal.
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Realizaremos também em 2016 os “Encontros com a História”, que serão constituídos por momentos
de apresentação em sala e por caminhadas pelas Freguesias que compõem a União, tudo isto com
objetivo de dar a conhecer a História local.
Durante o mês de maio, iremos realizar a terceira edição – Maio mês do Fado, com espetáculos de fado
nos diversos auditórios da União de Freguesias, assim como e à semelhança de 2015 de uma “Gala de
fado”, para a terceira idade, para a qual contamos com o apoio e envolvimento das IPSS e restantes
coletividades da União.

O «Tropeçarte – Encontros involuntários com a arte», evento realizado em 2014 que poderá ter passado
despercebido ao olhar mais desatento, prefigurar-se-á, na programação cultural desta autarquia, como
uma aposta a continuar e a desenvolver.
Procuraremos, em 2016 concretizar soluções para as coletividades que não dispõe de sede própria no
presente momento.
Em 2016, iremos reforçar criar um plano anual de exposições que terão lugar nos espaços da União de
Freguesias e algumas delas farão posteriormente itinerância por escolas e instituições. Neste momento já
estão previstas as seguintes exposições: “Monte Xisto – A primeira pedra”; “Ponte de Goimil: dar um
futuro à nossa história” e “Caminhos de Santiago – caminho central e caminho da costa”.
Sendo em 2016, Matosinhos a capital da cultura do eixo atlântico, procuraremos nos eventos em que for
possível, introduzir componentes da cultura e tradição da Galiza.

9

DESPORTO, LAZER

E

TEMPOS LIVRES

Na União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, a atividade desportiva é entendida como
uma necessidade estratégica na vida dos seus cidadãos, quer como forma de assegurar o seu
desenvolvimento pessoal, quer como garantia de uma vida saudável e com mais qualidade para todos.
Considerando o desporto como um fator de valorização humana e social e como um meio privilegiado de
ocupação dos tempos livres, a União de Freguesias tem como objetivo em 2016 ser um elemento
catalisador e preponderante, no sentido de oferecer aos seus cidadãos condições para o
desenvolvimento e promoção da prática desportiva, prestando um verdadeiro serviço público à
população.
Desde 2014 que atribuímos a cada atleta de formação da União de Freguesias um valor de € 20,00 para
ajudar as respetivas coletividades no desenvolvimento da formação das crianças e jovens. Em 2016
pretendemos manter este apoio e se possível pretendemos fazer uma majoração diferenciadora para
atletas do sexo feminino.
No que concerne às atividades a promover em 2016, pretendemos realizar as seguintes:
Corrida de carrinhos de rolamentos em Guifões;
Grande Prémio de Atletismo inserido no programa das comemorações do 42º. Aniversário do 25
de Abril;
Caminhadas inseridas nas seguintes atividades; Comemorações do 25 de Abril e Semana da
Saúde
À semelhança de 2014 e 2015, pretendemos em parceria com a Associação de Atletismo do
Porto, realizar uma prova de “Corta Mato” no Parque da Mainça/Picoutos;
Daremos continuidade às aulas de Zumba para a Terceira Idade, que desde setembro de 2015
se passaram a realizar no Pavilhão do Centro Social de Leça do Balio, através de uma parceria
estabelecida com esta entidade;
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Pretendemos dar continuidade ao apoio à realização das seguintes atividades desportivas: Taça
Fernando Andrade (Patinagem), Torneio de Pesca S. Sebastião do Grupo Desportivo S. Sebastião
(Pesca), Torneio Ibérico, Torneio “José Magalhães” e “Guifões Capital do Basquete (Basquetebol),
Torneios de Futebol e Futsal, Provas Regionais e desporto Escolar em BTT.
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Em 2014 realizaram-se no verão as “Férias Desportivas”, destinadas aos alunos do 1º. Ciclo da nossa
União de Freguesias. Esta atividade contemplou diversas iniciativas culturais, desportivas e de lazer de
elevada qualidade. As crianças durante os oito dias que durou o evento almoçaram nas cantinas
escolares. Traduziu-se num esforço financeiro considerável a realização destas atividades, dado o valor
cobrado aos participantes que foi muito diminuto face aos custos desta realização e aos valores
praticados no mercado. Em 2015, as “Férias Desportivas”, tiveram a presença de aproximadamente 200
crianças, contudo, houveram muitas crianças que não puderam participar nesta atividade por falta de
vaga. Irá esta União de Freguesias, em 2016, aumentar o número de participantes para 300 crianças, tal
situação vai-se traduzir num esforço financeiro considerável.
Iniciamos em 2015 o Centro de Marcha e Corrida da União de Freguesias. Tivemos como parceiros, a
Federação Portuguesa de Atletismo e o Guifões Sport Clube, tratou-se do I Centro de Marcha e Corrida
implementado por uma Junta de Freguesia. Pretendemos em 2016 adequar melhor os horários e
atividades deste projeto à realidade e disponibilidade da nossa população.
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No que diz respeito a obras, pretendemos realizar as seguintes:
Promover as obras necessárias para repor o Ringue da Lomba em funcionamento;
Construir os parques infantis e arranjos urbanísticos: No Lugar dos Paus e Padrão da Légua;
Remodelação completa do parque infantil do Mosteiro;
Manutenção do parque infantil de António Sérgio e zona envolvente;
Colocação de vedação no parque infantil de Teixeira Lopes;
Vedação do parque infantil do Largo do Souto;
Colocar equipamentos bio-saudáveis nas Senras e Quinta do Vieira;
Em colaboração com a CMM estudar a possibilidade de se colocarem açudes no Parque das
Varas e Ponte do Carro;
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AMBIENTE
O ambiente constitui, incontornavelmente, um aspeto crucial no desenvolvimento sustentável da nossa
civilização.
A União Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões tem, no Concelho de Matosinhos, a maior
extensão do Rio Leça, aliás estas Freguesias têm como denominador comum o desenvolvimento
ancestral em torno do rio.
O abrandamento industrial, a consciencialização ambiental e o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido
pela Câmara Municipal, leva-nos a verificar a existência de alguns peixes em zonas do rio, como a
Pinguela, Ponte do Carro ou Parque das Varas. Este sinal de vitalidade do rio gera em nós um
entusiasmo, que nos leva a querer mais, contudo a despoluição completa do rio é um processo muito
oneroso e demorado.
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Porém existem um conjunto de tarefas que se podem concretizar, mesmo num tempo de grande
dificuldade financeira:
Criação de um açude no Parque das Varas, com o objetivo de oxigenar a água e poder criar uma
zona para recreio, imaginem como seria agradável nas magníficas atividades realizadas no
Parque das Varas (Santos Populares, Festa da Francesinha, Festa da Cerveja) poder dar um
passeio de barco no Rio Leça;
Depois do restauro que foi alvo a ponte de D. Goimil e colocação de sinalética acerca dos
Caminhos de Santiago, que era para nós um dos principais objetivos para 2014, A zona
envolvente à Ponte de D. Goimil deve ser alvo de arranjo urbanístico;
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Pensamos, também, lançar junto da comunidade escolar, o desafio da criação do centro
interpretativo do Rio Leça, constituído por núcleos de painéis de azulejo, a colocar junto de
locais estratégicos do rio, que decerto contribuirão para a consciencialização ecológica e como
fator de aproximação da população ao rio;
Por fim torna-se vital estudar e criar um plano estratégico para podermos revitalizar os moinhos
do rio, o levantamento está feito, foi realizado por um jovem Matosinhense – Pedro Dâmaso que
realizou a sua tese de Mestrado com o apoio do Gabinete de Arqueologia e História, como
medida incentivadora desta ideia temos como ideia a publicação da sua tese de mestrado;
A construção do Parque Lúdico de S. Gens, situação reclamada há já alguns mandatos viu em
2014 o início dos trabalhos de terraplanagem, será um espaço dedicado ao desporto em
bicicleta, e constituirá a requalificação de um espaço muito importante para esta União.
Depois da implantação executada no passado de dois espaços de Hortas Biológicas, em Custóias sendo
um dinamizado pela Câmara Municipal e outro agora dinamizado por esta União, pretendemos, no futuro,
criar mais espaços de Hortas Biológicas, noutros locais do nosso território. Foram em 2014, atribuídos,
aproximadamente 100 talhões de hortas biológicas, no Parque da Ribeira de Picoutos/Mainça que,
decerto, serão de grande proveito para a população de Leça do Balio. Em Guifões, a implantação de
Hortas Biológicas esbarra na escassez de terrenos públicos que possam acolher este tipo de projetos,
contudo tentaremos junto de privados, celebrar contratos de comodato para poder concretizar este
objetivo.
No plano da salubridade, queremos aprofundar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, no sentido
de propiciar aos cidadãos uma melhor qualidade de vida.
Continuaremos a implantar zonas com churrasqueiras em vários locais da Freguesia.
Apesar de ter sido realizado um Estudo de impacto Ambiental aquando do projeto da plataforma logística
de Guifões, acompanharemos a execução da obra no sentido de minorar o seu efeito sobre as
populações e para garantir o devido enquadramento ambiental.
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A CMM está a estudar a implementação duma rede de canais clicáveis, pedonais, equestres ou outros,
ao longo do vale do Leça numa perspetiva essencialmente lúdica, articulando-os com os caminhos rurais
ou arruamentos locais existentes, ligando entre si parques urbanos ou outros pontos de especial
interesse paisagístico, arqueológico ou arquitetónico, contribuindo desta forma para a valorização deste
vale e do território, esta obra a concretizar-se seria crucial para o desenvolvimento da União de
Freguesias.
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FEIRAS
As Feiras semanais de Santana e de Custóias, constituem uma importante fonte de receita para esta
União de Freguesias, ao mesmo tempo, são locais visitados por população oriunda do nosso Concelho e
dos Concelhos limítrofes, pelo que são espaços que importa manter todas as condições de organização e
salubridade possíveis.

Em 2014 promovemos obras nos sanitários masculinos e femininos da Feira de Custóias e construímos
em 2015 um Parque de Estacionamento na Feira de Santana que ao mesmo tempo disciplinará o
estacionamento em dias de Feira e constitui uma fonte de receita adicional para esta União de
Freguesias.

Pretendemos disciplinar e ordenar a feira semanal de Custóias, criando uma entrada e saída para
feirantes, assim como fechar a Travessa da Fonte Velha, desde o cruzamento da Rua Nova de S. Gens
até ao cruzamento com a Rua Teixeira Lopes.
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CEMITÉRIOS

Nos Cemitérios desta União, continuaremos comprometidos em melhorar o transporte das terras e
detritos sobrantes após cada funeral, bem como, conservar os espaços e equipamentos de um local que
nos merece todo o carinho e respeito, mantendo-o limpo e aprazível para quem visita os seus entes
queridos.
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Em 2015 concluiu-se a construção dos WC e Loja de Flores no Cemitério de Custóias. Iniciou-se também
a remodelação do ossário geral que pretendemos concluir em 2016. No atual momento, estamos a
executar as pavimentações nas secções do Cemitério de Custóias. Prevê-se a conclusão destes
trabalhos no primeiro semestre de 2016.
Pretendemos elaborar um projeto para a construção de casas mortuárias no Cemitério de Custóias.
Em 2016 concluiremos a pinturas e colocação de gradeamentos em falta no Cemitério de Leça do Balio.
Estudaremos também a execução de um projeto para implantação de novos WC. No Cemitério de
Guifões, iremos em 2016 executar obras do novo ossário geral, assim como serão completamente
remodeladas as casas de banho existentes. Serão também concluídos a construção dos novos ossários.
Encetamos negociações para que os espaços nos cemitérios de pertença da CMM passem para o
domínio da União de Freguesias.
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Ação Social
Ambiciona-se uma intervenção social integrada, um serviço de apoio social com qualidade que facilite a
plena integração dos cidadãos no meio envolvente, sempre em consciência com os conceitos de direitos
e deveres devidamente assimilados.
Sendo as autarquias o poder mais próximo da população, consideramos que temos que assumir um
papel facilitador e de relevo na resolução dos problemas concretos das populações, sendo que perante a
crescente alteração de competências autárquicas, teremos particular atenção às questões de âmbito
social, prestando um conjunto de serviços e iniciativas à população que terão o objetivo de apoiar os
cidadãos, na melhoria das suas capacidades e na resolução das suas necessidades.

No próximo ano, o apoio psicológico a pessoas carenciadas continuará a ser prestado por um técnico
credenciado (Psicólogo).
No âmbito dos Gabinetes de Inserção Profissional (G.I.P.) prorrogamos o protocolo existente na
Freguesia de Guifões e estabelecemos uma parceria com a ADEIMA para as Freguesias de Custóias e
Leça do Balio, conseguindo assim fazer chegar este serviço aos desempregados da Freguesia de Leça
do Balio.
O Gabinete de Inserção Profissional (G.I.P.), tem como objetivos atualmente contratualizados:
Realizar Sessões de Informação coletiva;
Organizar Sessões de Apoio à Procura de Emprego (sessões de formação em “Técnicas de
Procura de Emprego” com a carga horária mínima de 12 horas);
Captação de Ofertas de Emprego;
Apresentar Desempregados a Ofertas de Empregos;
Colocar Utentes em Ofertas de Emprego;
Integrar Utentes em Ações de Formação.
A dificuldade de integração de jovens recém-licenciados à procura do 1º emprego no mercado de
trabalho, tem vindo a manifestar-se num problema magnamente reconhecido pelos GIP´s (Gabinetes de
Inserção Profissional) e pelas entidades que compõem as Comissões Sociais de Freguesia da União.
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Neste sentido, daremos continuidade ao projeto “Oficinas para a empregabilidade”, iniciado em 2015
onde se pretende dotar os recém-licenciados em situação de desemprego de competências que
promovam a sua empregabilidade através do treino das suas Soft Skills.
Ainda dentro da problemática do desemprego, foram identificados alguns setores da população que têm
dificuldades acrescidas de inserção profissional, por apresentarem baixas competências pessoais e
sociais. Com o projeto “Eu e os Outros”, iniciado em 2015, continuaremos a promover, entre outras, as
competências desses desempregados a nivel do saber ser e do saber estar.
No que concerne à distribuição de alimentos às famílias carenciadas, atualmente são apoiadas mais de
300 famílias na União das Freguesias, com um cabaz mensal. O cumprimento deste objetivo, traduz-se
num esforço financeiro muito considerável por parte desta União, mas como se compreenderá é
justificável tendo em conta que o momento atual da sociedade portuguesa assim o exige.

Manteremos o protocolo com o Banco Alimentar Contra a Fome que ao longo do ano de 2015 forneceu a
esta União um volume considerável de bens alimentares que encaminhamos para as famílias
carenciadas.
Reinscrição no FEAC – Fundo Europeu de Auxílio à Carenciadas, este programa de distribuição alimentar
da UE tem sido, desde 1987, uma importante fonte de aprovisionamento para as organizações que
trabalham em contacto direto com as pessoas mais carenciadas, dando-lhes apoio alimentar.
Continuidade do apoio às Conferências Vicentinas e outras entidades da União de Freguesias,
nomeadamente, no que se refere ao levantamento e transporte de bens alimentares fornecidos pelo
Banco Alimentar, e também no apoio financeiro para aquisição de bens alimentares.
A Loja Social, existente na Freguesia de Custóias, foi colocada, desde o início do mandato, à disposição
da população da União de Freguesias. Esta Loja tem vindo a fornecer à população carenciada roupas,
calçado e outros bens que por doação chegam à posse da União de Freguesias. No sentido de afinar as
estratégias de proximidade com a população, iremos em 2016 criar duas Lojas Sociais, uma na Freguesia
de Guifões e outra na Freguesia de Leça do Balio.
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É intenção, para o próximo ano, manter e reforçar as parcerias com entidades sem fins lucrativos,
Instituições Particulares de Solidariedade Social, Associações de caráter religioso, que tenham como
objetivo o apoio às famílias carenciadas da União, de forma a poderem atenuar-se as dificuldades que
estas sintam ao nível da doação de eletrodomésticos, mobiliário e produtos direcionados para a infância.
A nossa visão da Ação Social passa pelo atendimento integrado e pela parceria com as instituições que
na nossa União das Freguesias se têm dedicado a estas matérias. Como tal, a participação e
dinamização das Comissões Sociais de Freguesia, o envolvimento com a Rede de Voluntariado, são
fatores decisivos para minorar as difíceis condições sociais que muitos dos nossos concidadãos têm no
seu dia-a-dia.
As Comissões Sociais de Freguesia reúnem mensalmente em cada Freguesia sendo que a reunião
trimestral é realizada em comum com as três Comissões Sociais. Foi este o modelo que encontrámos
para conseguir alargar o conceito de rede social no território da União de Freguesias, diga-se em abono
da verdade que este modelo de micro rede desenvolvido por nós, foi implementado nas restantes Uniões
de Freguesia do Concelho. Pretendemos em 2016 aprofundar este conceito procurando cada vez mais a
interação entre os parceiros da rede social que compõe a nossa União de Freguesias.
Identificada a necessidade de promover uma cultura de participação e cidadania, organizamos em 2015
uma “Feira Social” com o objetivo de divulgar a oferta social existente na União, promovendo as
atividades e respostas que cada entidade proporciona e ao mesmo tempo fomentar a cooperação
institucional. Repetiremos em 2016 este projeto.
Implementamos em 2015 dois projetos para a População Sénior: “ Pra Frente Sénior” e “Gabinete de
Apoio ao Idoso”. No primeiro o objetivo é combater o isolamento da população idosa, sem retaguarda
familiar, através da organização de dinâmicas e atividades participativas. Relativamente ao “Gabinete de
Apoio ao Idoso”, criamos um espaço especificamente direcionado aos idosos, onde estes possam
encontrar apoio na resolução de variadas questões, sobre um conjunto de direitos e benefícios que lhes
assistem em diversas áreas, tais como serviços, equipamentos, saúde e segurança social. Daremos
continuidade em 2016 a estes dois projetos.
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No âmbito do combate à solidão, em 2014 iniciámos o contacto com os cidadãos com esta problemática.
Servimo-nos para tal da identificação realizada pela PSP na União de Freguesias. Atuámos com
iniciativas pedagógico-lúdicas (Yoga do Riso, Zumba, Workshops de artesanato, etc) a fim de minorar os
efeitos da solidão. No plano das ações concretas sobre este tema, iremos realizar para além das
iniciativas já promovidas em 2014 em 2015, alguns passeios temáticos e programas ocupacionais para
esta população. Continuaremos a participar nos programas de voluntariado – Projeto VEM.
Iremos em 2016 iniciar o projeto de funcionamento de grupos “Aprender Brincar Crescer (GABC), em
parceria com a Fundação Bissaya Barreto que funcionará em grupos de 10 crianças e 10 adultos, tendo
como destinatários crianças dos 0 aos 4 anos de idade, acompanhadas dos seus cuidadores, Ocorrerá
dois dias por semana, em períodos de duração de 2 horas cada. Prevê-se o início em Janeiro de 2016 e
o términus em Julho do mesmo ano.
Daremos continuidade à implementação dos vários protocolos de cooperação assinados com a Câmara
Municipal de Matosinhos, nomeadamente:
O Banco de Bens Concelhio que se destina a munícipes e instituições sociais, com
necessidades ao nível de bens, que recorram aos serviços de atendimento e às entidades
concelhias;
O Banco de Ajudas Técnicas que se destina a munícipes em situação de desfavorecimento
social com necessidades a nível de ajuda técnicas que recorram aos serviços de atendimento;
A Rede de Parceria das Instituições de Combate à Precariedade Económica, com o objetivo de
centralizar numa Lista Única as solicitações de apoio alimentar de munícipes em situação de
precariedade económica, identificar as lacunas que subsistem e de fazer uma gestão global
desses mesmos recursos;
Pretendemos dar continuidade ao protocolo com a Direção-Geral de Reinserção Social do Porto
(DGRS), nomeadamente, através do projeto Porto Penal 5, cujo propósito consiste em assegurar
a promoção e execução de medidas tutelares educativas e medidas alternativas à prisão de
jovens e adultos.
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Continuação da dinamização de diferentes atividades solidárias e inclusivas que promovam uma
cidadania participativa e o bem-estar dos cidadãos, designadamente: Semana da Saúde, Yoga do Riso,
Zumba Solidária, Campanha de Angariação de Brinquedos, Campanha de Angariação de Bens
Alimentares e Higiene.
No final de 2014, a Câmara Municipal de Matosinhos iniciou a requalificação do Conjunto Habitacional de
Custóias (Bairro da Fundação Salazar), obra que decorreu durante 2015 e continuará em 2016, obra
reclamada por esta União.
Iniciaram--se em 2015 obras de melhoria do Conjunto Habitacional do Esquinheiro, que irão ter
continuidade em 2016.
Em 2016 irão haver obras de ampliação do Centro de Convívio/Centro de Dia do Equipamento Social da
Associação Social e de Desenvolvimento de Guifões.
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OBRAS

No âmbito das obras executadas por esta União de Freguesias, pretendemos, no decurso do mandato,
executar as seguintes:
Requalificação do Coreto do Largo do Souto (em curso);
Criação de abrigos para passageiros nas paragens de autocarro;
Colocação de bancos, nas paragens de autocarro, onde seja fisicamente possível;
Criação de parques infantis no Padrão da Légua, Paus (em projeto);
Colocação de equipamentos de ginásio ao ar livre em vários locais da União (Senras e Quinta do
Vieira);
Requalificação do jardim existente no fundo da Lomba;
Lançar um concurso de ideias para projeto de requalificação da zona da pedreira de Esposade,
em parceria com a Câmara Municipal e a APDL;
Renovação das Placas Toponímicas;
Requalificação do Salão Nobre do edifício administrativo de Leça do Balio;
Substituição da cobertura do Edifício Administrativo de Custóias;
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Conclusão da obra dos camarins adjacentes ao “Auditório da Vila de Custóias”;
Requalificação do espaço biblioteca e multimédia existente no edifício do Centro Cívico de
Custóias (obra em curso);
Esta União continuará a cumprir os Protocolos estabelecidos com a Câmara Municipal de
Matosinhos na sua delegação de competências;
Construção e reparação de passeios;
Repor em funcionamento o Ringue da Lomba;
Pavimentação de vias de comunicação e passeios;
Adaptação dos edifícios de Custóias e Leça do Balio a portadores de deficiência;
Aquisição e aplicação de vedações em parques desportivos e infantis;
Pintura do Coreto de Santana;
Pavimentação da Viela Arnaldo Duarte;
Criação da Praça do Bairro de S. Gens;
Remodelação do espaço de arquivo e secretaria do Edifício Sede;
Recuperação do lavadouro público do Monte da Terra;
Pintura do Coreto de Custóias;
Remodelação das casas de banho do Cemitério de Guifões;
Equipamento de acessibilidade ao piso intermédio do Cemitério de Guifões;
Pintura do Edifício da antiga Junta de Freguesia de Guifões;
Construção da Loja Social de Leça do Balio;
Construção da Loja Social de Guifões;
Pavimentação do caminho pedonal entre Gondivinho e Esposade;
Pintura do Coreto de Guifões;
Criação de fonte/espelho de água no Largo do Souto;
Requalificação dos espaços públicos (pavimentos e alguns passeios entre a Rua Cândido dos
Reis e a Feira de Santana – protocolo de contrapartidas da REN/CMM/União de Freguesias;
Remodelação do ossário geral do Cemitério de Guifões;
Elaborar projeto para capelas mortuárias no Cemitério de Custóias;
Elaborar projeto para a construção do Museu Passos Manuel;
Acompanhamento e calendarização das obras previstas como contrapartidas da implantação da
plataforma logística – polo 2, inseridas na DIA (declaração de impacto ambiental).
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Formação
Ao longo do ano de 2014 encetamos o processo de certificação da União de Freguesias na DGERT, no
sentido desta União poder concorrer aos diversos programas existentes nas entidades oficiais, processo
que esperávamos concluir em 2015, mas que transitará para 2016.
Estabelecemos para 2016 um projeto de parceria com a Câmara Municipal e a ADEIMA (Projeto +
literacia) que visa a alfabetização de adultos. Tendo sido já identificados os participantes e enviadas as
listagens para a Câmara Municipal de Matosinhos.
Depois de se ter executado em 2014 obras na antiga biblioteca do Edifício administrativo de Guifões,
ficando o espaço dividido em duas salas, uma das quais de informática e outra como sala de formação,
pretendemos realizar nesse espaço um conjunto de ações de formação e Workshops que permitam o
entretenimento e aprendizagem dos cidadãos residentes na União de Freguesias, tais ações serão
diversificadas e destinadas aos mais diversos públicos, nomeadamente de informática e línguas. Estão
abertas candidaturas para o curso de informática para a terceira idade e pretendemos também realizar o
curso de informática básica (informática para a vida).

Comunicação e Bibliotecas
O ano que se segue continuará a ser marcado por uma aposta forte na inovação e criatividade no que à
comunicação desta autarquia diz respeito. Partindo da velha máxima de que o que não é comunicado não
existe, é imprescindível que a autarquia disponibilize informação em tempo útil pelos diferentes canais de
comunicação.
Para tal, julga-se necessário que venha a existir um reforço na utilização das redes sociais, aproveitando
as enormes potencialidades que estas disponibilizam, tendo em conta o seu caráter atual e gratuito.
Também a página da Internet, criada no ano transato, constitui-se numa plataforma comunicacional
preferencial com os cidadãos desta União. A atualização de notícias, a inserção de eventos, a
disponibilização de regulamentos, bem como a disponibilização on-line de concursos públicos, da agenda
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cultural, de editais, de informação acerca de próximas assembleias da união freguesias, de ofertas de
emprego, entre outros, constituem um exemplo do que este novo serviço permitirá oferecer ao cidadão. A
componente interativa também não ficará esquecida, os serviços on-line disponibilizados através da nova
página de internet, serão exemplos da maneira como pode e deve ser visto o incentivo à participação e
cidadania mais ativa. Este novo serviço permitirá de uma forma cómoda e rápida o contacto direto entre a
autarquia e os cidadãos.

O ano de 2016 continuará a ser marcado por uma atualização da base de dados de contactos da
autarquia, por forma a fazer chegar a informação produzida ao maior número de pessoas possível.
As notas de imprensa, os dossiers de imprensa, a cobertura vídeo e fotográfica, terão um reforço ainda
maior, perseguindo o objetivo de criar conteúdos informacionais que alimentem as diversas e novas vias
de comunicação em perspetiva.
O Livro de Reclamações será igualmente alvo de olhar especial desta autarquia no sentido de serem
cumpridos todos os pressupostos legais obrigatórios à correta gestão das reclamações levadas a cabo.
O ano de 2016 ficará marcado pelo lançamento do primeiro Boletim Informativo da Junta da União. Este
Boletim Informativo apresentar-se-á de caráter periódico e terá como objetivos a exposição pública de
todas as atividades desenvolvidas pela Junta, bem como a disponibilização de informação relevante para
os cidadãos da União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões.
Continuaremos a publicar a “newsletter” semanal, que neste momento chega a aproximadamente 3000
pessoas.
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Bibliotecas e espaços multimédia
Com a criação da nova biblioteca de Guifões, cujo arranque se verificou em 2015, oferecemos aos
cidadãos um espaço com novas valências, a saber: espaço de leitura com secção de história, clássicos,
poesia, novidades, revistas e jornais, espaço com três computadores com ecrã “Touch” com acesso a
Internet gratuita; espaço de convívio com televisão. Pretendemos para 2016 a criação de um fundo local
de monografias respeitantes à União e com as principais obras referentes a Matosinhos.
O espaço multimédia e biblioteca a implementar no Centro Cívico de Custóias, conforme estava vertido
no plano de atividades de 2014, será uma modernização da biblioteca e internet pública atualmente
existente para os padrões do espaço multimédia e biblioteca que foram criados no Edifício Administrativo
de Guifões. Não tendo sido possível a conclusão desta obra em 2015, contudo já foi colocada uma
divisória em vidro e adquiridos os móveis e equipamentos necessários, o que tornará possível a
implementação total do projeto no primeiro trimestre de 2016.
Pretendemos em 2016 editar a obra “Os Moinhos do Rio Leça”, obras de Pedro Dâmaso, residente em
Custóias. Temos a intenção de, ao longo do mandato, continuar a edição de fascículos de história local,
outrora publicados pela Junta de Freguesia de Guifões, com temas de história e etnografia local.

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Ao longo do ano transato, estabelecemos um protocolo com a ANAFRE, no âmbito da modernização
administrativa que nos permitiu receber software e material informático (4 monitores, 2 Pc’s e duas
impressoras) que permitirão uma maio interatividade com os cidadãos.
Pretendemos estabelecer um Protocolo com a Agência para a Modernização Administrativa e com a
Câmara Municipal de Matosinhos no sentido de funcionar nos Edifícios desta União de Freguesias –
Espaço do Cidadão. É nossa intenção criar um local específico para um espaço do Cidadão no Edifício
Administrativo de Custóias que funcionará a tempo inteiro. Conjuntamente com os serviços
administrativos implementados em Guifões e em Leça do Balio passarão a existir os novos serviços
prestados aos cidadãos.
No edifício administrativo de Custóias há a necessidade de remodelar o espaço onde funciona
atualmente o Posto dos CTT, arquivo, antigo Gabinete de Psicologia, antigo Gabinete de Ação Social e
Gabinete Jurídico, no sentido de melhorar as condições de serviço existentes nesse edifício. Prevê-se
introduzir um local específico para o Espaço do Cidadão. Esta empreitada encontra-se adjudicada e será
realizada no mês de janeiro de 2016.
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MOBILIDADE
A Câmara Municipal de Matosinhos tem no seu Plano de Atividades e Orçamento uma verba considerável
para a pavimentação de vias de circulação nesta União de Freguesias. Existe também no mesmo Plano
algumas medidas, como por exemplo o alargamento da Ponte da Lionesa que decerto facilitarão a
mobilidade dentro da União das Freguesias. Entendemos que é necessário junto da CMM insistir na
resolução de problemas, concretamente a alteração de algumas posturas de trânsito e na melhoria de
acessos a vários locais da Freguesia, dos quais salientamos alguns:
Acesso ao Bairro do Manso;
Melhorar o acesso da Nacional da N 14 à Rua de Gondivai;
Melhorar a mobilidade entre a Rua Nova de S. Gens e a Rua Cândido dos Reis;
Insistir na resolução do problema de ausência de transportes no Lugar das Carvalhas;
Continuar a analisar a viabilidade duma ligação entre o aglomerado das Carvalhas e a Estação
de Metro de Esposade;
Ligação da Rua Joaquim Neves dos Santos à Rua S. João;
Ligação do C. S. e Paroquial do Araújo à Rua da Estação do Araújo.

OUTRAS ATIVIDADES
Manutenção dos Postos de Correio, continuando a dar cumprimento ao Protocolo estabelecido com os
CTT em Custóias e Guifões.
Apoio e manutenção de relações institucionais com as Entidades responsáveis pela proteção civil e
segurança pública.

31

Projeto Parque Infantil dos Paus - Guifões

Projeto Parque infantil Praça Padrão da Légua – Leca do Balio
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