
12 de Fevereiro de 2015 

Notícias da União 

 Intervenção na Rua Passos Manuel em Guifões 

1ª Taça XCO Desporto Escolar no Parque de S. Gens em Custóias 

Poda de Inverno no recinto da feira em Custóias 
Projeto de beneficiação do Ossário do Cemitério de Custóias 

Requalificação do parque de estacionamento do Largo do Souto 

Novos arruamentos na Feira de Custóias 

 1ª Taça XCO Desporto Escolar no Parque de S. Gens em Custóias 

Foram cerca de 300, os participantes na 1ª Taça XCO (Cross Country 

Olímpico) Desporto Escolar que decorreu no passado sábado, no Parque 

de S. Gens em Custóias. A prova, organizada pela Escola de BTT ADSL, 

UVP - Federação Portuguesa de Ciclismo, AC Porto e a DGEstE, Direção

-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Norte, reuniu jovens oriundos 

dos Distritos do Porto, Braga e Vila Real. Este evento teve o apoio da 

Junta da União e contou com a presença do vogal do Desporto, Dr. Júlio 

Lourenço, em representação do executivo da Junta. 

 Poda de Inverno no recinto da feira em Custóias 

As árvores são um importante elemento constitutivo do ambiente urbano e 

a sua poda assume-se como essencial para as manter saudáveis, 

seguras e com um aspeto visual agradável. 
Nesse sentido, a Junta da União interveio recentemente nos exemplares 

do recinto da feira em Custóias procedendo à eliminação dos ramos mais 

velhos e secos, melhorando desta forma as condições de sanidade e 

promovendo também a quantidade e qualidade da nova folhagem. 

 

Intervenção na Rua Passos Manuel em Guifões 

 Intervenção na Rua Passos Manuel em Guifões 
Iniciou-se a obra de reparação dos passeios da Rua Passos Manuel em 

Guifões. 
O processo de requalificação das zonas degradadas culminará com a 

construção de um novo troço de passeio, no cruzamento da Rua Passos 

Manuel com a Avenida Salgado Zenha. 



 Novos arruamentos na Feira de Custóias 
Vão ser construídos dois novos arruamentos no recinto que acolhe a 

Feira de Custóias. 
Com esta intervenção, a Junta da União visa melhorar o acesso dos 

feirantes aos seus locais de venda, e facilitar também a mobilidade das 

centenas de pessoas que se deslocam semanalmente a este local  para 

adquirirem os produtos aqui vendidos. 

 Conclusão das obras do parque de estacionamento do Largo do 

Souto 
A Junta da União está a proceder à conclusão das obras do parque de 

estacionamento do Largo do Souto.  
Estão previstos arranjos no pavimento e nos muros laterais , bem como a 

plantação de algumas árvores e arbustos para embelezamento e 

vedação do espaço. 

 Projeto de beneficiação do Ossário do Cemitério de Custóias 
No seguimento da obra de construção de novas instalações sanitárias no 

Cemitério de Custóias e do projeto de reconversão das antigas 

instalações numa loja de flores, serão também realizadas  obras de 

beneficiação no Ossário geral.  
Esta empreitada a cargo da Junta da União arrancou, conforme o 

estabelecido, no início deste ano e deverá estar concluída no final do 

primeiro trimestre. 

 Festa de Carnaval da Marcha Popular do Padrão da Légua 

Festa de Carnaval da Marcha Popular do Padrão da Légua no Centro Cultural de Leça 

do Balio, dia 14 de Fevereiro pelas 22h00 com atuação do Duo Juka e Márcio. 
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 Festa de Carnaval da União 

das Freguesias 

Dia 16 de Fevereiro  
pelas 21h30 no  
Centro Cultural de Leça do 

Balio. 
Entrada livre. 

 Desfile de Carnaval da Escola EB1/JI e Instituições de Guifões 

Dia 13 de Fevereiro junto ao Edifício Administrativo da Junta de Freguesia de Guifões 

pelas 14h30, decorre a festa de Carnaval dos alunos da Escola EB1/JI e das Instituições 

de Guifões. 

 Hidro Sambódromo 

Dia 14 de Fevereiro  
às 11h00 na Piscina 

Municipal de Leça do Balio. 


