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Protocolo para a criação do Centro de Marcha e Corrida na União
A União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões em parceria
com o Guifões Sport Clube vai assinar no próximo dia 14 de Março, um
protocolo com a Federação Portuguesa de Atletismo com vista à criação
de um Centro de Marcha e Corrida na União. Considerando que a prática
desportiva é cada vez mais importante na saúde e hábitos de vida dos
cidadãos, a assinatura deste protocolo visa a promoção da atividade física
em geral, da marcha e corrida em particular e aumentar o número de
praticantes de todas em idades.
Plantação de árvores no Parque das Varas em Leça do Balio
No próximo dia 28 de fevereiro pelas 14h30 vão ser plantadas cerca de
150 árvores no Parque das Varas, junto ao Mosteiro de Leça do Balio, no
âmbito do “FUTURO - projeto das 100.000 árvores na Área Metropolitana
do Porto”.
Esta ação promovida pelo Ecoclube Guarda-Rios, conta com a
colaboração da Junta da União e vai permitir dotar aquele espaço nas
margens do Rio Leça com vários exemplares de freixos, ulmeiros,
sabugueiros, salgueiros, lódão-bastardo e carvalhos.

Colocação de abrigo de passageiros no Padrão da Légua em Leça
do Balio
A Junta da União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões
procedeu hoje à colocação de um abrigo de passageiros na Rua Monte
da Mina no Padrão da Légua em Leça do Balio.
Este mobiliário urbano, irá proporcionar de futuro aos utilizadores deste
meio de transporte algum conforto nas suas deslocações diárias.

Conclusão da obra na Rua Passos Manuel em Guifões
A obra de reparação dos passeios da Rua Passos Manuel em Guifões
encontra-se concluída.
O processo de requalificação desta via findou com a construção de um
troço de passeio no cruzamento da Rua Passos Manuel com a Avenida
Salgado Zenha.

Montagem de bancos no Cemitério de Guifões
A Junta da União instalou bancos novos no Cemitério de Guifões.
Pretende-se com a colocação destes equipamentos, que as pessoas que
visitam este espaço o possam continuar a fazer com uma maior
comodidade e conforto.

Arranjo urbanístico da Rua Monte dos Pipos em Guifões
A Junta da União está a proceder ao arranjo da zona de lazer da Rua
Monte dos Pipos em Guifões.
Após a preparação do terreno procedeu-se à plantação de arbustos e à
colocação de equipamentos de lazer. Este espaço vai ter também à
disposição da população aparelhos biomecânicos para a prática de
exercício físico.

5º Aniversário do Rotary Club de Leça do Balio
Realiza-se o jantar comemorativo do 5º Aniversário do Rotary Club de Leça do Balio, no
próximo dia 28 de Fevereiro, na Estalagem da Via Norte, pelas 20 horas.

Grande Matiné de Fado Solidário
Domingo,1 de Março, às 16h00 no Centro Cultural de Leça do Balio, decorre a Grande
Matiné de Fado Solidário. Este evento conta com o apoio da União das Freguesias de
Custóias, Leça do Balio e Guifões e destina-se à angariação de fundos para aquisição de
uma cadeira de rodas.
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