27 de Março de 2015

Domingo, dia 29, encerra o 1º Festival de Teatro da Junta da União com um espetáculo
de Stand Up Comedy, seguindo-se a Cerimónia de Encerramento e a tradicional Entrega
de Prémios.
16.00h no Salão Nobre do Edifício Administrativo de Guifões.

Notícias da União
1º Festival de Teatro da Junta da União
Coreto do Largo do Souto em Custóias
Parque infantil da Agra em Leça do Balio
Obras de recuperação nos passeios da Praceta de Avilhó em Custóias
Colocação de pilares metálicos no Largo do Souto em Custóias

1º Festival de Teatro da Junta da União
«3 em Lua-de-Mel» levado à cena pela ACRAV Associação Cultural e Recreativa Os Amigos
Vilarenses no dia 20 e «Teatro de Revista»
protagonizado pela Tuna Musical de Santa Marinha
no dia 21, animaram uma vez mais o público que no
passado fim de semana se deslocou ao Salão
Paroquial de Guifões para assistir aos espetáculos
integrantes do 1º Festival de Teatro da Junta da
União.
A 1ª edição do Festival termina já no próximo
domingo, dia 29, com um espetáculo de Stand Up
Comedy pelas 16.00h, no Salão Nobre do Edifício
Administrativo de Guifões, seguindo-se a Cerimónia
de Encerramento e a tradicional Entrega de Prémios.
Coreto do Largo do Souto em Custóias
A Junta da União das Freguesias no seguimento das obras da reabilitação
que vem a realizar em vários espaços públicos das Freguesias, está neste
momento a proceder a vários melhoramentos no Largo do Souto em
Custóias.
Além da recuperação ao nível do pavimento e construção de rampas de
acesso a pessoas com mobilidade condicionada, irá intervir também ao
nível do conforto que o espaço oferece aos seus utilizadores estando
prevista a colocação de mesas no Coreto.

Parque infantil da Agra em Leça do Balio
A obra do parque infantil da Agra em Leça do Balio está na sua fase
final. Esta intervenção promovida pela Junta da União das Freguesias
visou transformar este local num espaço de convívio e lazer mais
agradável e completo, melhorando também as suas condições de
segurança.
Além dos equipamentos bio-saudáveis para a prática de exercício físico
já instalados, serão em breve colocados também equipamentos de
diversão infantil.
Obras de recuperação dos passeios da Praceta de Avilhó em
Custóias
A Junta da União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões
no âmbito da sua política de conservação permanente de passeios e
outros pavimentos pedonais, procedeu esta semana a obras de
recuperação em algumas zonas dos passeios na Praceta de Avilhó em
Custóias, que há algum tempo se apresentavam danificadas.

Colocação de pilares metálicos no Largo do Souto em Custóias
A Junta da União das Freguesias, numa tentativa de disciplinar o trânsito
e o estacionamento no Largo do Souto em Custóias, procedeu esta
semana à colocação de pilares metálicos em algumas zonas da via de
forma a evitar o estacionamento fora dos locais destinados a esse fim.

1º Festival de Teatro da União das Freguesias de Custóias, Leça do balio e Guifões
Programa do próximo fim de semana:
Dia 27, sexta-feira
Salão Paroquial de Guifões, 21.30h
«Auto do Autocarro do Inferno» - Comédia - Grupo Dramático e Musical Flor de Infesta
Dia 28, sábado
Salão Paroquial de Guifões, 10.00h
Workshop de Teatro com Daniel Pinheiro
Auditório de Custóias, 21.30h
Noite de Comédia - «Dão-se como cão e gato»
Dia 29, domingo
Salão Nobre do Edifício Administrativo de Guifões, 16.00h
Espetáculo de Stand Up Comedy
Cerimónia de encerramento e entrega de prémios
Dia 28, sábado
Rua Fonte Velha nº 1220, Custóias, 14.30 h
Inauguração da sede da Associação AGITARTE com demonstração de modalidades no exterior
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