29 de Janeiro de 2015

A nova Escola EB1/JI Passos Manuel em Guifões no âmbito da requalificação e
ampliação da rede escolar do Concelho.
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Visita à obra da Escola Passos Manuel em Guifões
O Presidente da União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e
Guifões, Eng.º Pedro Gonçalves juntamente com o Presidente da
Câmara Municipal de Matosinhos, Dr. Guilherme Pinto, visitou no dia 21
de Janeiro a obra da EB1/JI Passos Manuel em Guifões.
A construção desta nova escola permitirá criar 12 salas de aula
autónomas, partilhando apenas com o atual edifício os acessos e a
cozinha. Sala para AEC, biblioteca, polivalente, refeitório com cozinha de
receção e recreio são outras das novas valências previstas no projeto
que abrangerá cerca de 200 alunos.
Início das obras no parque infantil da Agra em Leça do Balio
Arrancaram as obras de construção do parque infantil da Agra em Leça
do Balio. Esta obra promovida pela União de Freguesias vai dotar este
espaço de equipamentos de diversão para os mais pequenos, bem como
de equipamentos bio-saudáveis, aparelhos de ginástica especialmente
desenhados e construídos para a realização de exercício físico por parte
da população adulta.

Novas instalações sanitárias no Cemitério de Custóias
O cemitério de Custóias irá em breve colocar ao dispor da população
novas instalações sanitárias. Esta obra levada a cabo pela União de
Freguesias está inserida num programa de requalificação e
embelezamento deste local com o objetivo de proporcionar um ambiente
mais acolhedor e humanizado.

Protocolo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional
A União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões e o IEFP
assinaram um protocolo de renovação dos Gabinetes de Inserção
Profissional de Custóias e Guifões, até Dezembro de 2015.
A assinatura do protocolo foi efetuada no passado dia 23 de Janeiro com
a presença do Presidente da União de Freguesias de Custóias, Leça do
Balio e Guifões, Eng.º Pedro Gonçalves, do Presidente da União das
Freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora, António
Moutinho Mendes e em representação do IEFP, o Dr. Paulo Machado,
Diretor do Centro de Emprego de Matosinhos.
Fases Finais dos Campeonatos Regionais de Basquetebol
De 23 a 25 de Janeiro as bancadas do Pavilhão Municipal de Custóias e
do Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos foram pequenas
para acolher todos os que se deslocaram a estes recintos para assistir
aos jogos das Fases Finais dos Campeonatos Regionais de Basquetebol
Sub 18 Masculino e Sub 19 Feminino da Associação de Basquetebol do
Porto.

Montagem de equipamentos bio-saudáveis no Parque da Lomba em
Guifões
A União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões colocou no
Parque da Lomba em Guifões vários equipamentos para a prática de
exercício físico. Com esta inauguração, a autarquia pretende assim
proporcionar á população a oportunidade de manter uma boa condição
física.

Passeio à Serra da Estrela da Marcha Popular do Padrão da Légua
Teve lugar no passado dia 25 de Janeiro o passeio à Serra da Estrela
organizado pela Marcha Popular do Padrão da Légua.
A viagem contou com cerca de 100 participantes, entre eles o Presidente
da União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, Pedro
Gonçalves, e o responsável pela Marcha Popular do Padrão da Légua,
Manuel Almeida.

O Rancho Regional de Guifões organiza o IV Encontro de Cantares das Janeiras dia 31 de
Janeiro pelas 21:30 no Salão Paroquial de Guifões.

No dia 31 de Janeiro pelas 20h30 o Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Alto de Avilhó
assinala o seu 28º aniversário com um jantar comemorativo.

A Associação Contacto convida para uma “Noite Mística” no próximo sábado dia 31 com início
pelas 21:30 no Centro Cultural de Leça do Balio.
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