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A Junta da União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões assinala 

uma vez mais, a comemoração dos Santos Populares com diversos espetáculos 

em vários locais das freguesias.  

 Workshop inserido no projeto “Prá Frente Sénior” em 

Custóias 

No passado dia 18, decorreu em Custóias mais um workshop 

inserido no projeto "Prá Frente Sénior" da Junta da União das 

Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões.  

Nesta sessão, as participantes tiveram oportunidade de 

aprender a construir carimbos para posterior utilização na 

customização de peças de roupa, permitindo assim, a 

possibilidade de reinventarem e reutilizarem o seu vestuário. 

Projeto "Eu e os outros" da Junta da União das 

Freguesias 

Foi desenvolvida no dia 25, mais uma sessão no âmbito do 

Projeto "Eu e os outros" em Guifões.  

Esta ação, que marcou o fim da implementação deste projeto 

na freguesia de Guifões, incidiu sobre o tema 

"Autodeterminção, motivação e desempenho", onde numa série 

de dinâmicas individuais e de grupo, as formandas puderam 

aprender o que é a motivação, os seus entraves e a sua 

importância para um bom desempenho pessoal e profissional. 
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Santos Populares 2015 - Programação da Junta da União das 

Freguesias 

A Junta da União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões 

assinala, uma vez mais, a comemoração dos Santos Populares com diversos 

espetáculos em vários locais das freguesias. 

O programa das festas, encerra quinta-feira dia 2 de julho, no Largo de 

Guifões, com o tradicional desfile de Marchas Populares.  

Santos Populares 2015 - Programação da Junta da União das 

Freguesias 

Desfile das Marchas Populares da ASDG - Associação Social e de 

Desenvolvimento de Guifões na próxima 3ª feira, dia 30, pelas 15.00h.  

 Intervenção na zona da Ponte da Pedra 

em Leça do Balio  

A Junta da União das Freguesias de Custóias, 

Leça do Balio e Guifões no âmbito da sua 

política de conservação permanente dos 

passeios e outros pavimentos pedonais, 

procedeu esta semana a várias intervenções na 

Rua Godinho de Faria e Rua Joaquim Soares 

Carneiro na Ponte da Pedra em Leça do Balio, 

para reparação das zonas degradadas dos 

passeios.  

 Projeto “Prá Frente Sénior” em Leça do Balio 

No âmbito do projeto "Prá Frente Sénior" da Junta da União das 

Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões teve lugar 

ontem, dia 25, no Parque das Varas em Leça do Balio, uma 

caminhada e um piquenique, que contou com a presença de 

várias cidadãs seniores. 


