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Introdução
O ano de 2021 fica marcado pela pandemia provocada pelo Covid 19, que em muito inviabilizou as
atividades previstas para o exercício anual.
Neste contexto o Concelho continuou mobilizado para dar resposta às muitas solicitações que a pandemia
acarretava, tornando-se esta ação mais importante que todas as outras e para as quais disponibilizamos
todos os recursos humanos e financeiros que se tornaram necessários.
Foi possível neste exercício a execução de alguns investimentos que já haviam sido aprovados aquando
da apresentação do plano de atividades para 2020 que pela incerteza que a pandemia inicialmente gerou
e por cautela na gestão foram adiados.
Se por um lado muitas das atividades foram impossibilitadas de se realizar por imposição do Estado de
Emergência, por outro lado havia que concretizar várias intenções e compromissos estabelecidos com a
população.
Consideramos que em 2021 a execução da obra da 1ª fase do Corredor Verde do Leça, a criação da
Associação do Corredor do Leça e a instalação em Guifões do Centro de Competências da Ferrovia foram
os momentos mais marcantes,

Custóias, Abril de 2021

O Executivo
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Educação e Juventude
Os Agrupamentos de Escolas continuaram a ter, neste executivo, um parceiro sempre disponível a
participar nas suas iniciativas, assim como nas iniciativas promovidas pelas Associações de Pais e
Estudantes.
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,
durante o ano de 2021 foram entregues aos dois agrupamentos escolares da União de Freguesias os
produtos de limpeza necessários para asseptização das escolas.
Não foi possível dado o contexto pandémico realizar as Férias Desportivas no período das férias escolares
de verão e da Pascoa.
Continuamos a executar as pequenas reparações e manutenção dos espaços verdes das escolas básicas
e EB23 dando cumprimento ao protocolo de Delegação de competências estabelecido com a Câmara
Municipal de Matosinhos.
Oferecemos a todas as crianças do ensino básico e pré-escolar lembranças por altura do Natal, assim como
as castanhas no dia de S. Martinho.
Participamos, por indigitação da Câmara Municipal, nas reuniões dos diversos Conselhos Gerais.
Em 2021 não foi possível dar continuidade à parceria 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.
Estabelecemos em 2016 um projeto de parceria com a Câmara Municipal e a ADEIMA (Projeto + literacia)
que visa a alfabetização de adultos, ao qual demos continuidade.
Foram colocados pela Câmara Municipal de Matosinhos um conjunto de novos parques infantis e
equipamentos desportivos nas Escolas Básicas e Jardins de Infância:
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Colocação de 2 novos parques infantis na Escola Básica da Lomba, um destinado às
crianças do primeiro ciclo e outro para as crianças do pré-escolar;
Construção de um novo Parque Infantil da Escola Básica de Sendim;
Construção de um novo Parque Infantil da Escola Básica Irmãos Passos;
Colocação de 2 novos parques infantis na Escola Básica do Padrão da Légua, um destinado
às crianças do primeiro ciclo e outro para as crianças do pré-escolar;
Colocação de 2 novos parques infantis na Escola Básica do Araújo, um destinado às
crianças do primeiro ciclo e outro para as crianças do pré-escolar;
Construção de um novo Parque Infantil na Escola Básica de Gondivai;
Construção de um novo Parque Infantil no Jardim de Infância do Mpnte da Mina;
Colocação de 2 novos parques infantis na Escola Básica do Quinta do Vieira, um destinado
às crianças do primeiro ciclo e outro para as crianças do pré-escolar;
Construção de um novo parque infantil no Jardim de Infância Professora Elvira Valente;
Construção de um novo parque infantil no Jardim de Infância de Santiago;
Construção de um novo parque infantil na Escola Básica de Santiago;
Colocação de balizas polidesportivas na Escola da Lomba;
Colocação de balizas e tabelas de basquetebol novas, na Escola Básica de Sendim;
Colocação de balizas e tabelas de basquetebol, na Escola Básica Quinta do Vieira;
Colocação de novas balizas na Escola Básica do Padrão da Légua;
Colocação de novos equipamentos desportivos na Escola Básica do Araújo;
Colocação de novo polidesportivo e piso no recreio da Escola Básica Irmãos Passos

Decorreu 2021 uma empreitada de melhoria das coberturas dos edifícios escolares com destaque para as
intervenções nas Escolas Básicas do Araújo e de Sendim.
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Cultura
A intervenção autárquica na área da cultura é fundamental para o entretenimento da população, assim
como para a valorização dos indivíduos e criação de novos públicos, contudo em 2021 devido ao contexto
pandémico, a Cultura, foi das atividades mais penalizadas, o que inviabilizou a generalidade das atividades.
Nas comemorações do 25 Abril, apenas foi possível marcar o dia hasteando as bandeiras, como forma
simbólica de assinalar o dia da Liberdade, assim como pelas redes sociais da Junta de Freguesia foi
difundido os concerto de Álvaro Vilaverde dedicado às músicas de Abril e os Crivo com sonoridades Folk.
Durante o mês de Abril e Maio teve lugar mais uma campanha de escavações no Castro Guifões, uma
parceria da Camara Municipal, Junta de Freguesia e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Em Maio retomamos o Maio Mês do Fado em contexto on-line que permitiu a merecida homenagem a
Álvaro Martins e o enaltecimento do Fado Património Imaterial da Humanidade.
Realizamos também o Moinho Cine Fest, edições de 2020 e 2021 em registo on-line, trata-se de um Festival
Internacional de Cinema, coordenado pelo Cineasta Baliense André Almeida Rodrigues, onde se exibem
micro e nano metragens com a participação de cineastas dos 5 continentes, numa parceria da Junta de
Freguesia e da Anartem.
A 10 de Junho comemoramos a data com o espetáculo o Trinca Fortes, dedicado à personalidade, vida e
obra de Luís Vaz de Camões, interpretado pela Quadrilha Jograis.
No S. João, em parceria com a Marchart, circulou pelas ruas da União de Freguesias uma viatura com
animação musical para lembrar o dia.
Colocamos um marco alusivo aos caminhos de Santiago no Largo do Souto, entrada norte, onde marcamos
em dia de Santiago (25 de Julho), não só os Caminhos de Santiago, como também o ano Jacobeu. Ainda
na perspetiva da valorização dos Caminhos de Santiago passamos a disponibilizar o carimbo de cadernetas
no edifício da Junta em Custóias.
Por altura da Feira Medieval foi promovido pelo Município com apoio da Junta um espetáculo com três
sessões, no Largo do Mosteiro que por observação das regras sanitárias apenas puderam assistir 400
pessoas por sessão em contraste com as largas dezenas de milhares que normalmente visitam a Feira
Medieval de Leça do Balio.
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Em Novembro ocorreu o Vozes da Minha Terra, iniciativa do Rancho Típico de Esposade que nos
transportou para os cânticos do trabalho do nosso Povo.
Mantivemos os apoios habituais às nossas Associações Culturais que apesar de não lhes ter sido possível
também realizar as suas atividades, tem um conjunto de despesas fixas que tinham necessidade de fazer
face.
Foi possível em 2021 a disponibilização de um espaço para a sede social à Associação Fado e Poesia na
antiga escola da Agra na Custió, em Leça do Balio.
Recolhemos vários artefactos agrícolas com vista à criação de um museu que possa relatar a vivência da
nossa comunidade.

Desporto, Lazer e Tempos Livres
A par da Cultura, o Desporto viu em 2021 praticamente todas as iniciativas anuladas devido às questões
pandémicas.
O Centro de Marcha e Corrida foi funcionando normalmente, nos períodos de maior incidência da
pandemia, atividade normal foi substituída por aulas de exercício físicos on-line.
Em Março de 2021 promovemos uma descida exploratória do Rio Leça com barcos e canoas a fim de aferir
as possibilidades da prática de desportos de água no Rio Leça.
Ocorreu em Matosinhos o U16 Womens Eurpean Challager 21, com diversos jogos no Pavilhão Municipal
de Guifões, como vem sendo habitual a Junta de Freguesia fez parte da organização deste evento que
reuniu equipas de basquetebol de diversas nacionalidades.
No final do ano realizamos mais uma edição do Xmas Trail, correram ou caminharam junto às margens do
Rio Leça centenas de atletas naquela que é a festa de Natal do pelotão nacional do Trail.
Foi possível realizar em conjunto com a Associação de Atletismo do Porto duas provas de Corta Mato no
Parque da Ribeira de Picoutos,
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Mantivemos os apoios habituais às nossas Associações Desportivas que apesar de não lhes ter sido
possível também realizar as suas atividades, tem um conjunto de despesas fixas que tinham necessidade
de fazer face.
Decorreu no ginásio do Pavilhão Municipal de Guifões no âmbito do Dia Municipal da igualdade uma
conferência subordinada ao tema - Igualdade de género no desporto.
Participamos ativamente nas comemorações do Centenário do Padroense FC.
Nas obras relativas às infraestruturas e espaços desportivos, foi possível realizar as seguintes intervenções:
Colocação de piso novo no Parque Infantil da Rua Teixeira Lopes;
Colocação de piso novo num dos Parques Infantis do Largo Souto;
Colocação de piso novo no Parque Infantil de Guifões;
Colocação de piso novo no Parque Infantil da Rua 11 de Março e remodelação dos
equipamentos;
Remodelação integral do Parque Infantil da Rua de Santiago;
Remodelação integral do Parque Infantil das Carvalhas;
Remodelação integral do Parque Infantil de Esposade;
Remodelação integral do Parque Infantil da Praceta de S. Gens;
Pintura do muro na Zona de Lazer de António Sérgio;
Construção de caminho no Parque da Vila, em Custóias;
Colocação de novo piso no Parque Infantil da Quinta do Vieira;
Criação da Zona de Lazer do Padrão da Légua;
Substituição e manutenção de equipamentos de ginástica bio-saudáveis na Zona de Lazer
de António Sérgio, em Custóias;
Colocação de equipamentos de ginástica ao ar livre na Rua Gonçalo Cintra;
Colocação de novos equipamentos de ginástica bio-saudáveis no Conjunto Habitacional de
Custóias;
Recuperação do Ringue na Cooperativa Norbiceta, na Santana;
Construção de um novo parque infantil na Rua Inês de Castro, em Leça do Balio;
Colocação de relva sintética na envolvente aos parques infantis do Largo do Souto;
Remodelação da zona de lazer na Cooperativa Norbiceta, na Santana;
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Manutenção do Parque Infantil do Parque das Varas;
Construção de 2 novos parques infantis, no Conjunto Habitacional de Gatões e no Conjunto
Habitacional de S. Gens, intervenção em parceria com a Matosinhos Habit;
Obras de requalificação do Estádio do Custóias FC - CMM:

Ambiente
O ambiente constitui, incontornavelmente, um aspeto crucial no desenvolvimento sustentável da nossa
civilização.
No plano da salubridade, aprofundamos o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, no sentido de
propiciar aos cidadãos uma melhor qualidade de vida. Assim, continuamos com a reorganização de equipas
e prestadores de serviços na área da manutenção dos espaços verdes com o objetivo de tempestivamente
prestar um serviço de melhor qualidade.
Na área da varredura iniciamos em 2019 e temos dado continuidade à reorganização dos serviços internos
e dos prestadores de serviços, para melhor responder ao novo desafio de conseguir ter as Freguesias
limpas sem recorrer ao Glifosato.
Não nos foi possível realizar alguns dos habituais eventos de contacto com a natureza, como o TVL –
Trilhos Vale do Leça e o Canitrail, contudo realização já no final do ano o Corta Mato de Leça do Balio. E o
Xmas Trail.
Em 2021 prosseguiram as obras de construção do Corredor Verde do Leça, foi criada a Associação
Corredor, que engloba os quatro Concelhos por onde o rio passa (Santo Tirso, Valongo, Maia e
Matosinhos), a sede ficou situada na nossa União de Freguesias no Centro Empresarial da Lionesa. Ficou
concluído o processo de adjudicação da 2º fase do Corredor Verde que levará esta infraestrutura desde da
Ponte de Moreira à Ponte do Carro, abarcando toda a Freguesia de Custóias e para te substancial da
Freguesia de Guifões. Deu-se cabimento à velha pretensão de existirem guarda- rios no Rio Leça, estando
dois ao serviço desde o final de 2021.
A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos Decorreu de 20 a 28 de novembro, subordinada ao tema
“Comunidades Circulares”. A Junta da União estabeleceu variadas parcerias para promover cinco
diferentes ações nos três territórios, nomeadamente:
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Loja Social Itinerante;
Campanha de recolha de medicamentos;
Caixa solidária;
Ação de sensibilização “Como prolongar a vida dos eletrodomésticos”;
“Leva um Livro”.
No sentido de melhorar a limpeza urbana, colocamos papeleiras nos seguintes locais:
Rua Adriano Correia de Oliveira;
Rua Manuel Diniz Jacinto;
Rua Maria Judite de Carvalho;
Rua Luís Sttau Monteiro;
Travessa Cândido do Reis;
Largo do Souto;
Rua Domingos Bomtempo;
Rua das Acácias;
Travessa Monte da Terra;
Rua do Monte Xisto;
Rua Passos Manuel;
Praceta Simões de Almeida;
Rua António Sérgio;
Rua Eng.º. António Jorge de Oliveira Maia;
Rua Dr. Salgado Zenha;
Travessa Passos Manuel;
Rua do Sarilho:
Praceta Nortecoop;
Rua do Ferroviário;
Rua de Gatões;
Avenida Dr. Salgado Zenha;
Junto ao Jardim de Infância de Santiago;
Em frente à entrada para o Cemitério de Leça do Balio,
Diversos parques infantis.
Foram promovidas várias plantações de árvores com especial destaque para as colocadas parque da
Ribeira de Picoutos e no parque da Ciência, onde foram plantadas 2000 árvores.
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Promovemos também algumas iniciativas no âmbito do projeto Florir a Freguesia com a criação de
canteiros de flores de época no Largo do Souto, Largo do Araújo, Mosteiro de Leça do Balio e junto ao
edifício administrativo de Guifões.

Ação Social
O impacto da pandemia provocada pela COVID-19 nos serviços prestados pelos Gabinetes de Ação Social
(GAS), levou à redefinição de estratégias para o funcionamento dos mesmos, seguindo as orientações
emanadas pelas autoridades competentes, que em 2021 ainda se fizeram sentir.
As circunstâncias vividas, por força da situação pandémica, levaram a soluções que permitiram lidar com
os desafios decorrentes, de forma a garantir a continuidade das atividades prioritárias e essenciais para a
população.
As atividades dos gabinetes de ação social não pararam, estão e estiveram em constante adaptação à
nova forma de trabalhar, de servir e de comunicar com a população.
Apresentamos aqui, em jeito de súmula, as respostas dos GAS:
Atendimento à População
Apesar de alguns (curtos) períodos de teletrabalho obrigatório, as técnicas dos gabinetes de ação social
asseguraram sempre o atendimento presencial à população. No âmbito destes atendimentos resultam
diligências no sentido de dar resposta às diferentes problemáticas apresentadas, que são avaliadas de
forma a realizar um diagnóstico da situação e procurar a melhoria da qualidade de vida destas
famílias/pessoas.
Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)
O POAPMC tem como objetivos gerais combater a pobreza e a exclusão social, mediante o apoio alimentar,
que supre 50% das necessidades nutricionais dos destinatários, e o desenvolvimento de ações de
acompanhamento, que capacitam as pessoas mais carenciadas a vários níveis, promovendo assim a sua
inclusão.
Após o aumento exponencial de pedidos de auxílio emergente, o Instituto da Segurança Social, propôs às
entidades mediadoras do Programa, em 2020, o aumento em 100% do número de destinatários finais a
apoiar. A Junta da União das Freguesias aceitou este desafio sem qualquer hesitação antecipando, como
se veio a verificar, a situação de agregados familiares que sofreram quebras repentinas de rendimento,
algumas totais, combatendo assim a pobreza alimentar.
Este aumento manteve-se ao longo de todo o ano 2021.
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Número de Destinatários Abrangidos
Pré SARS-COV-2

Pós SARS-COV-2

823

1646

Devido a implicações dos concursos públicos de fornecimento dos alimentos, nomeadamente a celebração
de novos contratos, no último trimestre de 2021, deixamos de receber e, por conseguinte, de distribuir, no
âmbito do programa, alimentos essenciais para estas famílias. O leite e o arroz foram exemplos de
alimentos cuja receção vimos suspensa. Para fazer face a esta problemática, e sendo alimentos muito
importantes do ponto de vista nutricional, a Junta da União assumiu a sua aquisição, procurando assegurar
que não faltariam na mesa de nenhuma das famílias destinatárias do POAPMC.
Foram ainda dinamizadas ao longo de 2021 ações de acompanhamento aos destinatários do Programa,
cujas temáticas foram:
“Prevenção do desperdício” – 19 sessões – 306 participantes;
“Otimização do Orçamento Familiar” – 8 sessões – 101 participantes.

Apoio a famílias em situação Covid - 19 positivo/isolamento profilático e situações do Fundo de
Emergência Municipal - Famílias
Desde o início da pandemia que esta autarquia, em estreita articulação com a Câmara Municipal de
Matosinhos (CMM), se preocupou em dar resposta às famílias que se viam, repentinamente, em situação
de Covid-19 positivo/isolamento profilático, e também às famílias que recorriam ao Fundo de Emergência
Municipal.
Este apoio consistia na entrega ao domicílio de cabazes de alimentos, mediante a sinalização recebida da
Câmara Municipal de Matosinhos. O tipo de resposta atribuída dependia das necessidades do agregado
em questão e da sua situação de saúde, bem como da sua composição.
Sempre que se verificava que a família sinalizada era igualmente beneficiária do POAPMC, o cabaz de
alimentos era antecipado, face às circunstâncias excecionais e, se necessário, entregue ao domicílio.
Para garantir a celeridade de resposta, foram acionadas parcerias, nomeadamente com os Bombeiros
Voluntários de Leça do Balio e Comércio Local. De Igual modo, sempre que possível, os pedidos de cabaz
de emergência eram encaminhados para associações locais que prestam apoio alimentar.
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Número de Famílias Apoiadas
22

Rede Social
Em 2021, foi retomada a atividade das Comissões Sociais de Freguesia e concluída a elaboração do Plano
de Ação para o biénio 2021/2022.
Foram realizadas 17 reuniões de trabalho, presenciais ou via plataforma Teams.
Apesar da pandemia, fruto deste trabalho em rede, foi possível a realização de:
Duas campanhas de angariação de alimentos e produtos de higiene;
Três sessões de divulgação do programa 1º Direito;
Um Webinar sobre as medidas de prevenção COVID e como se manter saudável.
Apoio na realização e aplicação de questionário para efetuar diagnóstico das necessidades de
formação, das entidades e profissionais que fazem parte da Rede Social;
Três ações de divulgação sobre a utilização do cheque dentista, junto das famílias que recebem
apoio alimentar;
Seis ações de desenvolvimento de competências pessoais e sociais de pessoas desempregadas,
pelos Gabinetes de Inserção Profissional.
Sessão de informação sobre a resposta CAVI da AFUA, HML.

Chave de Afetos
Trata-se de uma iniciativa da Santa Casa da Misericórdia do Porto, em parceria com a Câmara Municipal
de Matosinhos e esta União de Freguesias, que visa contribuir para a erradicação do isolamento sénior,
através de um trabalho de proximidade e em rede. Até ao término deste projeto no concelho de Matosinhos,
que ocorreu em outubro de 2021, foram efetuadas 34 instalações em domicílios desta União, por parte das
técnicas da autarquia.
Teleassistência domiciliária
Com o término do projeto “Chave dos Afetos” todas as situações de isolamento sénior identificadas pela
equipa de ação social da união, são sinalizadas para o programa de teleassistência domiciliária da Câmara
Municipal de Matosinhos. Nos últimos 2 meses do ano, foram efetuadas 9 sinalizações para integração no
sistema de comunicação acionável pelo utilizador, colocado numa bracelete ou colar e que possibilita o
contato da pessoa com uma central que funciona 24h/dia e 365d/ano.
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Dança Sénior Sentada
Retomamos em junho as sessões de Dança Sentada nas IPSS’s da União das Freguesias de Custóias,
Leça do Balio e Guifões, com periodicidade quinzenal, que se traduzem num total de 16 sessões mensais.
Relembramos que estas sessões visam colmatar uma necessidade sentida pelas IPSS’s, relacionada com
a ausência de respostas/atividades ajustadas a pessoas com mobilidade reduzida.
Campanha de Recolha de Brinquedos
Realiza-se anualmente nos meses de novembro e dezembro, e visa a recolha de brinquedos novos para
distribuir pelas crianças dos agregados familiares beneficiários do POAPMC, com idades compreendidas
entre os 0 e os 12 anos. Para o efeito, estabelecemos parcerias com o comércio local, empresas,
associações e IPSS’s, o que permitiu a entrega de 309 brinquedos.
Projeto VEM - Voluntariado de Proximidade
A junta da união em 2021 manteve o protocolo de colaboração com o projeto VEM. Este projeto tem por
objetivo combater o isolamento social dos idosos e/ou dependentes do Concelho de Matosinhos. A gestora
de voluntariado da junta da união durante o ano de 2021, prestou orientação a 6 voluntários, que por sua
vez acompanhavam 13 idosos.
Implementação do Grupo de Ajuda Mútua
Os Grupos de Ajuda Mútua (GAM) são grupos abertos cuja participação é voluntária (os membros
comparecem sempre que podem/querem) e destinam-se a pessoas que vivenciam a mesma
situação/problema e que, através de um processo de partilha de experiências, sentimentos, ideias e
opiniões, procuram a diminuição do stress associado ao problema que apresentam e a
aquisição/desenvolvimento de competências para lidar com o mesmo.
O GAM desta União passou a funcionar quinzenalmente, conta com 7 participantes sinalizados pelo
Hospital Pedro Hispano, e durante este período realizaram-se 22 sessões.
Acordo de Parceria – Farmácia Sousa Oliveira, Lda.
A União das Freguesias no ano de 2021 estabeleceu um acordo de parceria com a Farmácia Sousa
Oliveira, Lda.
A Ação Social da Junta da União das Freguesias foi contactada pela Farmácia Sousa Oliveira, Lda., no
sentido de estabelecer uma parceria para dar resposta às necessidades de medicação, suplementos
alimentares e nutrição da população mais carenciada desta União, num valor máximo de 400 € por mês,
até dezembro de 2021.

13

Esta parceria permitiu-nos dar uma resposta mais abrangente à população residente nesta União, que se
encontram a atravessar, como temos testemunhado, um período difícil e de grande carência económica,
fruto da conjetura atual, que se manifesta impiedosamente nas famílias mais carenciadas.
Durante este período foram apoiadas 6 famílias através da entrega de medicamentos, mediante a
apresentação de prescrição médica.
O GIP - Gabinete de Inserção Profissional de Guifões
Tem como objetivo reforçar a atuação do Serviço Público de Emprego, no apoio ao combate do
desemprego e à promoção da empregabilidade e qualificação profissional de jovens e adultos
desempregados na definição e concretização do seu percurso de inserção ou reinserção profissional,
através de um serviço de proximidade e fácil acesso.
No âmbito das atividades desenvolvidas em 2021, um ano ainda muito marcado pelas restrições face à
situação pandémica, foram feitos 888 atendimentos (presenciais, por email e por telefone), 77 sessões de
informação coletiva (presenciais e por Teams), encaminhados(as) 107 utentes para formação profissional,
foram apresentados(as) 285 utentes a ofertas de emprego e estabelecidos 67 contactos com empresas e,
no seguimento destes contactos, foram captados 69 postos de trabalho e colocadas 36 pessoas no
mercado de trabalho.
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Obras e Mobilidade
No ano de 2021, apesar dos constrangimentos que nos surgiram, conseguimos, em conjunto com a Câmara
Municipal de Matosinhos, ver realizadas um conjunto significativo de intervenções no espaço público.
Destacam-se efetivamente as obras de maior vulto, que obviamente são da competência e da
responsabilidade do Município, seguidamente elencam-se as intervenções realizadas ao longo de 2021:

Arranjo do passeio da Rua de Linhares;
Arranjo de passeios na Rua Soares dos Reis - CMM;
Arranjo das valetas da Rua Agra, em Custóias;
Arranjo de passeios na Avenida Xanana Gusmão - CMM;
Arranjo de canteiro e passeio na Rua de Avilhó;
Reparação de passeio na Rua Jaime Cortesão;
Arranjo de passeio na Rua D. Frei João Garcia;
Melhoria das infraestruturas na Travessa de Passos Manuel - CMM;
Rebaixamento de passadeira na Travessa Xanana Gusmão - CMM;
Abertura de caldeiras para colocação de árvores na Travessa de Avilhó;
Colocação de bebedouro no Largo de Guifões;
Colocação de uma plataforma elevatória para acesso ao piso intermédio do Cemitério de Guifões;
Arranjo de passeios na Rua França Borges;
Arranjo de passeios e colocação de dissuasores de estacionamento na confluência da Rua D. Frei
Garcia Martins e Rua de Recarei;
Arranjo de abrigo de passageiros na Rua do Ferroviário;
Colocação de nova iluminação no Largo do Souto - CMM;
Remodelação dos WC do Cemitério de Leça do Balio;
Pintura dos muros interiores e exteriores do Cemitério de Leça do Balio;
Início da construção do Centro Interpretativo Joaquim Neves dos Santos;
Construção de passeio na Rua Luís de Camões;
Pintura de gradeamentos no Cemitério de Leça do Balio;
Arranjo de passeios na Travessa da Agrela;
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Arranjo de passeios na Rua Godinho Faria, junto à Ponte da Pedra;
Colocação de gradeamento na Travessa de Linhares;
Pintura da Secretaria da Feira de Custóias;
Melhorias nos pavimentos do Cemitério de Custóias;
Arranjo de passeios na Rua dos Belos Ares;
Construção de parque de estacionamento na Rua de Gatões, ao lado da Sede do Rancho
Regional de Guifões;
Arranjo de passeios na Rua da Lomba, frente à Escola;
Colocação de novos armários elétricos na Feira de Custóias;
Arranjo de passeio na Rua Nova de S. Gens;
Pintura do muro da fachada principal do Cemitério de Custóias;
Intervenção na Viela Padre Arnaldo Duarte, de forma a melhorar o encaminhamento de águas
pluviais;
Arranjo de passeio na Rua Luís Freitas Branco;
Pintura de muro na Zona de Lazer de António Sérgio;
Construção de passeio na Rua D. Frei Manuel Almeida Vasconcelos;
Construção de Caminho no Parque da Vila, em Custóias;
Limpeza de muros e arranjo de bancos no Largo do Araújo;
Colocação de dissuasores de estacionamento na confluência da Rua D. Frei Manuel de
Vasconcelos com a Rua D. Pedro I;
Colocação de dissuasores na Rua de Linhares;
Construção de novo passeio na Rua 5 DE Outubro, em Esposade;
Alargamento de caldeiras das árvores e regularização do pavimento, na Alameda de S. Miguel,
em Leça do Balio;
Construção de 100 ossários no Cemitério de Guifões;
Construção de troço de passeio na Rua de Gondivinho;
Colocação de suportes de contenção nos contentores de resíduos no Cemitério de Guifões;
Colocação em Custóias de um marco alusivo ao Caminho Português da Costa;
Arranjos de passeios na Rua Monte Vale, em Leça do Balio;
Colocação de dissuasores na escada da Rua da Encosta;
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Construção de um pequeno parque de estacionamento na Rua Cândido dos Reis;
Arranjo de passeios na Rua de Pereiró;
Colocação de dissuasores de estacionamento na Rua das Pedreiras;
Requalificação exterior do Edifício da Junta de Freguesia de Guifões;
Pintura do Coreto de Guifões;
Pintura do sector inferior do Cemitério de Guifões;
Pintura do lavadouro público do Monte da Terra, em Guifões.
Pintura do coreto de Custóias;
Inicio da requalificação das Rua de Tourais, Rua Monte Castêlo e Viela de Tourais -CMM;
Arranjo de passeios na Praceta Simões de Almeida;
Manutenção do lavadouro público da Fonte da Cacheira;
Pintura do Cemitério de Custóias;
Pintura do Coreto de Santana;
Colocação de abrigo de passageiros na Rua D. Frei Esteves Vasques Pimentel - CMM;
Reabilitação do edifício da antiga Junta de Freguesia de Guifões;
Arranjo de passeio na Rua Inês de Castro, em Leça do Balio;
Arranjo de passeios na Rua dos Cancelões;
Reparação de abrigo de passageiros, que havia sido vandalizado, na Rua do Regadio;
Arranjo de passeios na Praça do Padrão da Légua;
;
Pavimentação do Beco António José de Almeida, em Custóias - CMM;
Colocação de 2 abrigos de passageiros na Rua Domingos Bomtempo - CMM;
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No que concerne à mobilidade a nossa grande aposta foi luta pelo regresso dos passageiros à Linha de
Leixões, sabendo de antemão que esse a projeto, a acontecer será para além da vigência do mandato
autárquico, mas torna-se indispensável lutar por ele, para que a mobilidade no futuro possa ser melhor na
nossa União de Freguesias. Também damos nota dos trabalhos geológicos prospetivos deslizados pela
Metro do Porto no sentido da conclusão dos projetos da linha de metro que ligará a Sra. da Hora ao Hospital
de S. João com grande parte de percurso na nossa União de Freguesias.

Atividades Administrativas e de Serviço Público
Demos cumprimento ao plano de contingência para combate e controlo do Covid 19, que havíamos
elaborado em 2020, cujos procedimentos nele contidos foram um guião para as atitudes que fomos
tomando ao longo do ano de 2021.
Manutenção dos Postos de Correio, continuando a dar cumprimento ao Protocolo estabelecido com os CTT
em Custóias e Guifões;
Manutenção dos protocolos com AMA - Agência para a Modernização Administrativa, no que concerne à
gestão dos espaços do cidadão de Custóias, Leça do Balio e Guifões.
Apoio e manutenção de relações institucionais com as Entidades responsáveis pela proteção civil e
segurança pública;
Nos cemitérios continuamos apostados em manter os espaços com a dignidade que os locais merecem,
promovemos também algumas obras no sentido de melhorar os espaços.

Colocação de uma plataforma elevatória para acesso ao piso intermédio do Cemitério de Guifões;
Remodelação dos WC do Cemitério de Leça do Balio;
Pintura dos muros interiores e exteriores do Cemitério de Leça do Balio;
Pintura de gradeamentos no Cemitério de Leça do Balio;
Melhorias nos pavimentos do Cemitério de Custóias;
Início da construção de 100 ossários no Cemitério de Guifões;
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Colocação de suportes de contenção nos contentores de resíduos nos Cemitérios de Guifões e
Custóias;
Pintura do sector inferior do Cemitério de Guifões;
Pintura do Cemitério de Custóias;

Nos recintos das feiras semanais de Custóias e Santana, temos procurado todos os anos a melhoria dos
espaços com algumas intervenções, em 2021 há a registar a pintura da secretaria da Feira de Custóias;

:
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