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Arranque do 1º Festival de Teatro da Junta da União
Oito espetáculos, apresentados nas três freguesias de 13 a 29 de março,
compõem a 1ª edição do Festival de Teatro da Junta da União.
O evento arrancou na sexta-feira à noite no Centro Cultural de Leça do
Balio com o espetáculo de abertura, “Cimbalino Curto” do portuense
Onofre Varela.
O Festival encerra no dia 29 em Guifões, no Centro Paroquial, com a
Cerimónia da entrega de prémios.

Plantação de laranjeiras na Rua António Sérgio em Custóias
A Junta da União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões
plantou na manhã de terça-feira, dia 17 de março, diversas laranjeiras na
Rua António Sérgio em Custóias.
Esta iniciativa tem o duplo objetivo de proceder à substituição das árvores
existentes neste local, visto ter sido detetado que libertavam um produto
que poderia danificar a pintura dos gradeamentos, bem como de dotar
esta artéria da Freguesia de Custóias de uma espécie de árvore diferente
das existentes na União das Freguesias.

Obras no Largo do Souto em Custóias
O Largo do Souto em Custóias está neste momento a ser
intervencionado pela Junta da União de forma a proceder-se a obras de
beneficiação ao nível dos pavimentos.
Está programada a melhoria da acessibilidade das pessoas com
mobilidade condicionada ao espaço do parque, bem como a
regularização do pavimento em calçada de cubos de granito, que à data,
apresentava já sinais de alguns abatimentos.

Conclusão da construção do parque de cargas e descargas na Horta
Biológica do Parque da Vila em Custóias
Está concluída a construção do parque de cargas e descargas na Horta
Biológica do Parque da Vila.
Esta obra levada a cabo pela Junta da União, permite agora, que os
utilizadores destas hortas de agricultura biológica possam efetuar as
suas cargas e descargas em total segurança.

Projeto “Pra Frente Sénior 2015”
Oficina Viver Melhor - Yoga do Riso
No âmbito do “Projeto Pra Frente Sénior 2015”, desenvolvido pela Junta
da União, decorreu ontem no Centro Cívico de Custóias uma sessão de
“Yoga do Riso”.
Esta iniciativa mais uma vez dinamizada pela Dra. Eveline Carvalho
Cunha, contou com a participação de cidadãos inscritos por iniciativa
própria ou integrados em instituições parceiras da Comissão Social de
União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões.

1º Festival de Teatro da União das Freguesias de Custóias, Leça do balio e Guifões
De 13 a 29 de março, as Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões acolhem o 1º
Festival de Teatro da União. O programa do próximo fim de semana é o seguinte:
Dia 20, sexta-feira
Salão Paroquial de Guifões, 21.30h
"Três em lua de mel", levado à cena pela ACRAV - Associação Cultural e Recreativa Os Amigos Vilarenses
Dia 21, sábado
Salão Paroquial de Guifões, 21.30h
Teatro de Revista - Tuna Musical de Stª Marinha
Dia 21, Auditório de Custóias, 10.00h
“Workshop de Teatro” com Daniel Pinheiro
Dia 22, Auditório de Custóias, 15.00h
Conferência sobre o tema “A evolução do Teatro Amador em Portugal”
com a participação de Luís Mascarenhas, Paula Marcelo, Linda Rodrigues, Daniel Pinheiro e como moderador,
Miguel Ribeiro.
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