5 de Fevereiro de 2015

Painéis de azulejos do Cemitério de Custóias intervencionados através de operações
de conservação e restauro.

A Ação Social da União das Freguesias no combate à pobreza e à exclusão social.
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IV Encontro de Cantares das Janeiras de Guifões
O Salão Paroquial de Guifões acolheu no dia 31 de Janeiro o IV Encontro
de Cantares das Janeiras organizado pelo Rancho Regional de Guifões.
O público presente pôde apreciar a atuação do Rancho Tricanas do
Cidral da Associação Cultural e Recreativa da Matriz, Póvoa de Varzim,
do Rancho Folclórico de Aldeia Nova, de Perafita, do Rancho Paroquial
de Guifões, além da atuação obrigatória dos organizadores, o Rancho
Regional de Guifões. Entre os convidados, estiveram o Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Matosinhos, Dr. Eduardo Pinheiro, e o
Presidente da União das Freguesias, Eng.º Pedro Gonçalves.
28º Aniversário do Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Alto de
Avilhó
Decorreu no passado sábado a comemoração do 28.º Aniversário do
GDRC Alto de Avilhó. Com uma casa cheia, sócios, atletas, treinadores,
dirigentes, amigos, e representantes do poder local, celebraram mais um
aniversário deste Grupo Desportivo, fundado a 31 de Janeiro de 1987.
De destacar a presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Matosinhos, Dr. Eduardo Pinheiro, do Presidente da União das
Freguesias, Eng.º Pedro Gonçalves, e em representação do seu
Executivo, Sr. Amândio Santos. Na foto, os ilustres convidados com o
Presidente da Direção do GDRC do Alto de Avilhó, Sr. Joaquim Silva.

Intervenção na Rua da Fonte Velha em Custóias
A União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões no âmbito
da sua política de conservação permanente dos passeios e outros
pavimentos pedonais, está a proceder a uma intervenção na Rua da
Fonte Velha em Custóias, tendo em vista a reparação das zonas
degradadas dos passeios.

Projeto da loja de flores do Cemitério de Custóias
Os novos sanitários que se encontram em construção no cemitério de
Custóias terão a sua conclusão no primeiro trimestre de 2015, após esta
obra, a União de Freguesias levará a cabo a conversão dos atuais, numa
loja de flores que permitirá melhorar as condições de acesso a estes
bens por parte dos utilizadores deste Cemitério.

Obra de restauro do painel de azulejos do Cemitério de Custóias
Os painéis de azulejos do muro sul do Cemitério de Custóias estão a ser
intervencionados através de operações de conservação e restauro.
Estes painéis foram produzidos em 1964 pela antiga Fábrica do
Carvalhinho que ao longo dos quase 140 anos de existência recebeu
vários diplomas de mérito nesta área. Com esta obra a União de
Freguesias pretende assim preservar um património de grande valor e
importância para a freguesia.

A Ação Social da União das Freguesias
Na área da Ação Social, pretendemos, através de uma ação sistemática
e diversificada, minimizar os problemas e as carências que afetam os
grupos sociais mais vulneráveis desta União de Freguesias.
Atualmente existem 320 famílias carenciadas que recebem mensalmente
apoio em Géneros Alimentares da Junta de Freguesia. A nossa Loja
Social procura suprir as necessidades imediatas de famílias carenciadas,
através da recolha de bens novos, ou usados em bom estado, doados
por particulares ou empresas e da atribuição inteiramente gratuita dos
mesmos.
Sendo o desemprego um dos fatores que mais contribui para as
dificuldades económicas das famílias, é nossa prioridade tentar minimiza
-lo através da disponibilização de Gabinetes de Inserção Profissional,
que são um serviço local e gratuito, que presta apoio a quem procura
emprego. Disponibilizamos, gratuitamente, serviços de psicologia através
do Gabinete de Apoio Psicológico. Asseguramos ainda, em todas as
freguesias da União, Gabinetes de Ação Social que respondem às mais
variadas solicitações através de um atendimento de proximidade,
individual e diferenciado.

1ª Taça XCO Desporto Escolar
Pelo quarto ano consecutivo a ADSL realiza a 1ª Taça XCO Desporto Escolar (agora
com nova denominação). Esta prova conta com cerca de 300 atletas, inscritos através
da DGAE - Direção Geral da Administração Escolar, dos Distritos do Porto, Braga e
Vila Real. O início da prova está marcado para as 9h30 deste Sábado no Parque de
S. Gens, em Custóias.
Sede da União de Freguesias | Gabinete de Comunicação
Largo do Souto, 287, 4460-830 Custóias
Tel. 229511144 | custoias.lecadobalio.guifoes@gmail.com

