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Introdução 
 
Faltando aproximadamente 21 meses para o término do mandato autárquico importa lançar 

objetivos concretos e linhas de ação que possam produzir efeitos no curto prazo ou então que se 

entendam de estruturais para o futuro. 

Nos últimos seis anos lutamos pelo Corredor Verde do Leça, por uma agenda de eventos que 

pudesse mostrar a vitalidade do território, por uma postura diferenciadora na Ação Social, pela 

concretização efetiva de pequenas obras no espaço público. 

Para os próximos dois anos lançaremos os seguintes novos desafios: 

 

1. Colocar na ordem da discussão política, a reativação do serviço de passageiros da Linha 

de Leixões; 

2. Valorizar os dois itinerários do Caminho Português para Santiago que cruzam a nossa 

União de Freguesias; 

3. Concretizar 100 novas medidas práticas que se traduzam em melhoria na qualidade de 

vida dos nossos concidadãos. 

100 medidas até final do mandato: 

 

1. Criação da Zona de Lazer do Padrão da Légua; 

2. Criação da Zona de Lazer do Monte da Terra; 

3. Remodelação da Zona de Lazer de Santana; 

4. Recuperação da Zona de lazer de Pereiró; 

5. Construção de um novo Parque Infantil no Conjunto Habitacional de Gatões; 

6. Construção de um novo Parque Infantil no Conjunto Habitacional de S. Gens; 

7. Construção de um novo Parque Infantil na Rua José Ribeiro (Araújo); 

8. Acrescer ao Parque Infantil da Quinta do Viera de um Baloiço; 

9. Remodelação completa do Parque infantil de Gondivinho; 

10. Remodelação completa do Parque Infantil de Professor Franco; 

11. Remodelação do Parque Infantil do Largo do Souto; 

12. Remodelação completa do Parque Infantil das Carvalhas; 

13. Remodelação completa do Parque infantil de Santiago; 



 

 

 

 

 

 

2 

14. Remodelação completa do Parque Infantil de 11 de Março; 

15. Remodelação completa do Parque Infantil da Praceta de S. Gens; 

16. Remodelação do Parque Infantil de Teixeira Lopes; 

17. Remodelação do Parque Infantil de Esposade; 

18. Substituição dos Equipamentos Bio Saudáveis em António Sérgio; 

19. Substituição dos Equipamentos Bio Saudáveis em Cândido dos Reis; 

20. Substituição dos Equipamentos Bio Saudáveis no Largo do Souto; 

21. Substituição dos Equipamentos Bio Saudáveis na Piscina de Custóias; 

22. Colocação de Equipamentos Bio Saudáveis, junto ao Parque Infantil do Ranito; 

23. Recuperação do Ringue da Rua Inês de Castro; 

24. Recuperação do Ringue da Rua Vilarinho de Freires; 

25. Recuperação do Ringue de Recarei; 

26. Recuperação do Ringue de Professor Franco; 

27. Beneficiação do Ringue de Santiago; 

28. Beneficiação do Ringue da Agra; 

29. Beneficiação do Ringue de Esposade; 

30. Beneficiação do Ringue de Soares dos Reis; 

31. Beneficiação do Ringue da Lomba; 

32. Beneficiação do Ringue de José Ribeiro; 

33. Beneficiação do Ringue de António Sérgio; 

34. Construção de um novo Ossário Geral no Cemitério de Guifões; 

35. Construção de novas Caixas ossarias no Cemitério de Guifões; 

36. Colocação de tabuleiros recetores de cirios no piso intermédio do Cemitério de Guifões; 

37. Equipamento de acessibilidade ao piso intermédio do Cemitério de Guifões; 

38. Conclusão das obras dos WC do Cemitério de Leça do Balio; 

39. Melhorar a mobilidade no Cemitério de Custóias; 

40. Melhorar a iluminação do Cemitério de Custóias; 

41. Colocação de abrigo de passageiros em frente ao Pavilhão Municipal de Custóias; 

42. Obras de beneficiação do Coreto de Santana; 

43. Obras de beneficiação do Coreto de Custóias; 

44. Obras de beneficiação do Coreto de Guifões; 

45. Abertura de caminho pedonal entre Rua da Fonte Velha e Rua Simões de Almeida; 
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46. Construção de passeio Rua de Gondivinho (200m); 

47. Construção de passeio Rua 5 de Outubro (300m); 

48. Construção de passeio Rua D. Frei Manuel de Almeida Vasconcelos (75m) 

49. Remodelação dos passeios na Rua Teixeira Lopes; 

50. Construção de passeios em falta na Rua dos Fogueteiros; 

51. Construção de passeio na Rua Engº Jorge Maia; 

52. Recuperação do passeio na Avenida Engº Jorge Maia; 

53. Construção de troço de passeio na Rua Passos Manuel; 

54. Construção de passeio na Rua Monte Xisto; 

55. Construção de passeio na Travessa do Monte da Terra (50 m); 

56. Arranjo do Largo do Cruzeiro de Guifões; 

57. Substituição do Piso no Largo de Guifões; 

58. Construção de passeio entre o parque das Varas e a Santana; 

59. Remodelação dos passeios na envolvente à Feira de Custóias; 

60. Pintura do edifício administrativo de Leça do Balio; 

61. Pintura do edifício administrativo de Guifões; 

62. Pintura do Lavadouro público do Rio da Aldeia; 

63. Pintura do Monumento do acidente das Carvalhas; 

64. Criação de parque de estacionamento na Rua Cândido dos Reis; 

65. Criação de Parque de Estacionamento na confluência das Ruas de Monte dos Pipos e 

Porto Mouro; 

66. Criação de Parque de Estacionamento junto á sede do Rancho Regional de Guifões; 

67. Implementação do Kit Bebé; 

68. Envelhecimento Ativo medida 1: Criação das Férias Seniores; 

69. Envelhecimento Ativo medida 2: Criação do passeio mensal; 

70. Envelhecimento Ativo medida 3: Criação da visita cultural mensal; 

71. A iniciativa “Leva um Livro”; 

72. Transformar o projeto Dança Sénior Sentada num projeto permanente; 

73. Alargamento do nº de participantes nas Férias Desportivas de Verão; 

74. Transformação do Centro Cívico de Custóias em Centro de Desenvolvimento 

Comunitário; 

75. Remodelação da sala de Informática e da sala de formação de Guifões; 
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76. Aquisição de camião de transporte Acão Social; 

77. Aquisição de viatura de 6 Lugares e caixa para os serviços gerais; 

78. Aquisição de viatura ligeira Ação Social; 

79. Espetáculo Musical - Amália 100 Anos; 

80. Moinho Cine Fest; 

81. Iniciativa “No mundo da matemática” 

82. Monumento aos Párocos da Freguesia de Custóias; 

83. Marco do Caminho Português da Costa; 

84. Marco do Caminho Central; 

85. Monumento da Feira dos Moços; 

86. Mural de Santiago; 

87. Pintura com Arte Urbana do Edifício da Feira de Custóias; 

88. Remodelação dos WC públicos da Feira de Santana; 

89. Pretendemos disciplinar e ordenar a feira semanal de Custóias; 

90. Distribuição de cinzeiros a todos os estabelecimentos de restauração e bebidas cuja 

fachada confine com a via pública; 

91. Colocação de avisos de sensibilização para a limpeza de dejetos caninos nos jardins 

mantidos pela Junta de Freguesia;  

92. Plantação de 200 árvores nos espaços de talude da União de Freguesias e em outros 

locais a considerar: 

93. Colocação de 50 novas papeleiras no espaço público; 

94. Colocação de 2 ecopontos enterrados no Largo do Souto; 

95. Promoção de ação de formação de primeiros socorros animais; 

96. Abertura dos Espaços do cidadão em Leça do Balio e Guifões; 

97. Criação de horário pós-laboral de atendimento do Presidente de Junta; 

98. Resolução do problema da Sede Social da Associação Fado e Poesia; 

99. Resolução do Problema da Sede Social do Grupo de Cavaquinhos de Guifões; 

100.  Execução de um boletim informativo trimestral. 
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Esperamos que o vigente mandato autárquico possa ser marcado pelo prometido ajuste na 

reorganização administrativa pelo governo de Portugal, pelo que pugnaremos pela separação das 

freguesias que compõem esta União.  

 

 

Custóias, dezembro de 2019 
 

 
 

O Executivo 
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1.Cultura 
 
O que habitualmente fazemos: 
 
A intervenção autárquica na área da cultura é fundamental para o entretenimento da população, 

assim como, para a valorização dos indivíduos e criação de novos públicos. 

No âmbito das parcerias estabelecidas com as Associações Culturais e Comissões de Festas da 

União, iremos continuar a apoiar as seguintes iniciativas: 

 Festivais de Folclore; 

 Noites de Poesia, Workshops e Saraus Culturais; 

 Teatro; 

 Festas de S. Tiago; 

 Festas de Nossa Senhora dos Remédios; 

 Festa de S. Martinho; 

 Festas de Nossa Sra. das Dores; 

 Festas do Senhor do Padrão da Légua; 

 Festas de S. Sebastião 

 

Em 2020 iremos dar continuidade a atividades que temos vindo a realizar periodicamente: 

 O Verão Cultural, com muitos anos de existência, tem sido um momento agregador das 

populações em torno da gastronomia e da animação cultural, tal fórmula tem revelado 

enorme sucesso. A participação das Coletividades e da sociedade civil, neste evento, é 

outro dos fatores que têm elevado o seu nível de ano para ano  

Incluirá como habitualmente os santos populares, festa da francesinha, festa da cerveja, 

Festitradições e Vara’s Folk Festival; 

 A Feira dos Moços, que perfará a sua 16ª edição, constitui um evento cultural da maior 

importância para a União de Freguesias. Procuraremos, assim, manter a qualidade e a 

duração do evento.  
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 O Festival de Teatro Amador terá a sua quinta edição em 2020 e contemplará as mais 

diversas formas de expressão teatral, assim como, oficinas de teatro e teatro de rua. Este 

evento será realizado nos diversos Auditórios existentes no território da União. Este 

festival desde a sua primeira edição levou uma Peça de Teatro a cada uma dos 

estabelecimentos escolares do 1º. Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar. Em 2018 

alargamos esta iniciativa aos infantários existentes nas IPSS. Igualmente criamos uma 

sessão dedicada à população idosa.  

 

 Comemoraremos, em 2020, o 46º Aniversário da Revolução dos Cravos, cujo programa 

comtemplará o Sarau de Abril, que terá em 2020 a sua sétima edição; 

 

 Em 2020 será realizada a sexta edição do evento “A Vida no Castro de Guifões”. 

Continuaremos a envolver o Agrupamento de Escolas Irmãos Passos e a Câmara 

Municipal de Matosinhos, prevendo-se a sua realização no próximo mês de setembro. 

Este evento é importante para a população da União de Freguesias, chamando-se a 

atenção para a necessidade de se pensar numa solução definitiva para este edificado 

ancestral de grande importância no Concelho, sendo de realçar que desde 2016, se 

realizam escavações do Castro de Guifões, continuando esta iniciativa a contar com o 

apoio da União das Freguesias; 

 

 As feiras temáticas ocorrerão em 2020, à semelhança do que aconteceu nos anos 

anteriores, com as feiras de Fumeiro e artesanato nas centralidades das Freguesias.  

 

 Durante o mês de maio, iremos realizar a sexta edição - Maio mês do Fado, com 

espetáculos de fado nos diversos auditórios da União de Freguesias, assim como e à 

semelhança dos anos anteriores de uma “Gala de fado”, para a terceira idade, para a qual 

contamos com o apoio e envolvimento das IPSS e restantes coletividades da União. Em 

2019, este evento mudou o seu nome em homenagem ao mestre Álvaro Martins, ilustre 

guitarrista nascido nesta União de Freguesias; 
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 Continuaremos a apoiar logisticamente a Câmara Municipal de Matosinhos na realização 

da Feira Medieval de Leça do Balio, evento que aglomera nas imediações do Mosteiro 

de Leça do Balio, dezenas de milhares de visitantes, constituindo um dos momentos 

turísticos mais relevantes da União de Freguesias e do Concelho; 

 

 Continuaremos a apoiar logisticamente e financeiramente o Concurso de Fados 

promovido pela Associação Fado e Poesia, que normalmente ocorre no princípio do 

Outono e faz com que jovens e menos jovens residentes na nossa União possam mostrar 

as suas potencialidades no Fado - Património Imaterial da Humanidade.  

 

 Daremos continuidade à realização de concertos de Natal e Reis, nos diversos locais da 

União de Freguesias, ora por iniciativa da Junta de Freguesia ou apoiando as realizações 

existentes na comunidade.   

O que haverá de novo: 
 

 Em conjunto com a Câmara Municipal e com outras entidades, pretendemos iniciar um 

trajeto que nos leve a lançar bases e concretizar os seguintes projetos: Museu do Vale do 

Leça, valorização dos Caminhos de Santiago, valorização do Castro de Guifões; 

 

 Em 2020 pretende esta Junta de Freguesia levar a cabo uma homenagem a todos os 

párocos que prestaram serviço na Freguesia de Custóias, através de uma peça escultórica 

a ser colocada na Rotunda existente e para a qual confluem as seguintes artérias: Rua 

Nova de S. Gens, Rua Cândido dos Reis e Rua da Igreja; 

 

 O décimo sexto ano da realização da recriação da “Feira dos Moços”, será o ano do projeto 

de uma escultura acerca desta importante vivência na nossa União de Freguesias; 

 Concurso de Fotografia do Vale do Leça - Concurso com temática e prémio a definir, que 

possibilite a todos os fotógrafos, profissionais ou amadores, participar num concurso que 

deverá ter como objetivo a promoção da fotografia enquanto documento artístico e 

documental. O resultado será uma exposição e a edição de um catálogo;      
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 Amália 100 Anos – sendo o ano de 2020 o ano do centenário do nascimento de Amália 

Rodrigues conceberemos um espetáculo comemorativo do seu nascimento; 

 

 Moinho Cine Fest - o mês de abril do próximo ano terá como novidade o Moinho Cine 

Fest, festival de cinema internacional de nano e micro metragens que terá lugar nos 

auditórios da União de Freguesias e que será coordenado pelo Cineasta Baliense - André 

Almeida Rodrigues, contando com inscrições de filmes dos 5 continentes. 
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2. Educação e Juventude 
 
O que habitualmente fazemos: 
 
É da responsabilidade da União de Freguesias a assunção do compromisso no que tange ao 

fornecimento de material de higiene e limpeza aos estabelecimentos de ensino pré-escolar e do 

1.º ciclo do ensino básico. Continuaremos a apoiar nas suas atividades os dois Agrupamentos 

Escolares da nossa União de Freguesias; 

Daremos continuidade aos protocolos existentes com a Câmara Municipal para as pequenas 

tarefas de manutenção e tratamento de espaços verdes; 

Os Agrupamentos de Escolas continuarão a ter, neste executivo, um parceiro sempre disponível 

a participar nas suas iniciativas, assim como nas iniciativas promovidas pelas Associações de Pais 

e Estudantes. 

No período das férias escolares de verão, continuaremos a proporcionar a todos os alunos, cujos 

encarregados de educação assim o permitam, as “Férias Desportivas”, assim como manteremos 

uma semana de “Férias Desportivas”, no período das Férias da Páscoa.  

Apoiaremos as iniciativas, promovidas pelas Escolas, na organização e comemoração: 
 

 Natal; 

 Dia de Carnaval; 

 Dia Mundial da Criança; 

 Dia de S. Martinho; 

 Feirinhas temáticas: 

 

Participaremos, por indigitação da Câmara Municipal, nas reuniões dos Conselhos Gerais e 

continuaremos a cumprir os Protocolos estabelecidos com a C.M.M., na sua delegação de 

competências. 
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Em 2020 daremos continuidade à pareceria com o Rotary Clube de Leça do Balio e com os dois 

agrupamentos para a entrega de prémios de mérito aos alunos que frequentam as nossas Escolas, 

pois entendemos que a promoção do mérito escolar e da Escola Pública é fundamental para a 

nossa conceção de sociedade. 

 
O que haverá de novo: 
 

 Pugnaremos junto da Câmara Municipal de Matosinhos, por obras no Edifício da Escola 

de Sendim, para que essa comunidade escolar possa ter as condições necessárias para 

o desenvolvimento do seu trabalho. 

 

 Pugnaremos pela transformação da Escola Básica Passo Manuel num espaço de Jardim 

Infância 

 Aquisição de 30 livros “No Mundo da Matemática…” para oferecer a cada Escola da 

nossa União de Freguesias. 

 

 Os contactos encetados durante o ano de 2018, junto da Câmara Municipal com vista à 

criação de uma casa da juventude na União de Freguesias, levaram-nos à conclusão que 

o espaço para a sua localização seria o primeiro piso do Centro Cívico de Custóias e este 

espaço será integrado no Centro de Desenvolvimento Comunitário em que se 

transformará o Centro Cívico de Custóias; 
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3. Desporto, Lazer e Tempos Livres 
 
O que habitualmente fazemos: 
 
Continuaremos apostados na realização das provas desportivas e na prática do desporto informal, 

assim, realizaremos em 2020 os seguintes eventos: 

 

 Atletismo de Pavilhão; 

 Atletismo de Rua; 

 Corrida da Liberdade; 

 Corrida de Carrinhos de Rolamentos; 

 Trilhos Vale do Leça; 

 Campeonato da Europa de Basquetebol; 

 Canitrail; 

 Corta Mato de Leça do Balio; 

 XmasTrail; 

Quanto às iniciativas de caracter permanente, daremos continuidade aos seguintes projetos: 

 Centro de Marcha e Corrida da União de Freguesias; 

 Dança e Mobilidade; 

 Continuaremos a realizar as Férias desportivas no período da Pascoa e Verão; 

 Desde 2014 que atribuímos a cada atleta de formação da União de Freguesias um valor 

de  20,00€ para ajudar as respetivas coletividades no desenvolvimento da formação das 

crianças e jovens. Em pretendemos manter uma majoração diferenciadora para atletas do 

sexo feminino, atribuindo a cada atleta 22.00€;  

 Pretendemos dar continuidade ao apoio à realização das seguintes atividades 

desportivas: Taça Fernando Andrade (Patinagem), Torneio de Pesca S. Sebastião do 

Grupo Desportivo S. Sebastião (Pesca), Torneio Ibérico, Torneio “José Magalhães” e 

“Guifões Capital do Basquete (Basquetebol), Torneios de Futebol e Futsal, Provas 

Regionais e Desporto Escolar; 
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O que haverá de novo: 
 

 Transformação da Dança Sénior Sentada num projeto permanente; 

 Alargamento do nº de participantes nas Férias Desportivas de Verão; 

 Alargamento do projeto Dança e Mobilidade em Custóias; 

 Criação da Zona de Lazer do Padrão da Légua; 

 Criação da Zona de Lazer do Monte da Terra; 

 Remodelação da Zona de Lazer de Santana; 

 Recuperação da Zona de lazer de Pereiró; 

 Construção de um novo Parque Infantil no Conjunto Habitacional de Gatões; 

 Construção de um novo Parque Infantil no Conjunto Habitacional de S. Gens; 

 Construção de um novo Parque Infantil na Rua José Ribeiro (Araújo); 

 Acrescer o Parque Infantil da Quinta do Viera de um Baloiço; 

 Remodelação completa do Parque infantil de Gondivinho; 

 Remodelação Completa do Parque Infantil de Professor Franco; 

 Remodelação do Parque Infantil do Largo do Souto; 

 Remodelação completa do Parque Infantil das Carvalhas; 

 Remodelação completa do Parque infantil de Santiago; 

 Remodelação completa do Parque Infantil de 11 de Março; 

 Remodelação completa do Parque Infantil da Praceta de S. Gens; 

 Remodelação do Parque Infantil de Teixeira Lopes; 

 Remodelação completa do Parque Infantil de Esposade; 

 Substituição dos Equipamentos Bio Saudáveis em António Sérgio; 

 Substituição dos Equipamentos Bio Saudáveis em Cândido dos Reis; 

 Substituição dos Equipamentos Bio Saudáveis no Largo do Souto; 

 Substituição dos Equipamentos Bio Saudáveis na Piscina de Custóias; 

 Colocação de Equipamentos Bio Saudáveis, junto ao Parque Infantil do Ranito; 

 Recuperação do Ringue da Rua Inês de Castro; 

 Recuperação do Ringue da Rua Vilarinho de Freires; 

 Recuperação do Ringue de Recarei; 

 Recuperação do Ringue de Professor Franco; 
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 Beneficiação do Ringue de Santiago; 

 Beneficiação do Ringue da Agra; 

 Beneficiação do Ringue de Esposade; 

 Recuperação do Ringue de Soares dos Reis; 

 Beneficiação do Ringue da Lomba; 

 Beneficiação do Ringue de José Ribeiro; 

 Beneficiação do Ringue de António Sérgio; 

 

Junto da Câmara Municipal garantir a execução das seguintes obras: 
 

 Remodelação do Pavilhão Municipal de Leça do Balio; 

 Substituição do relvado sintético do Custóias FC; 

 Obras de remodelação do campo do Gatões FC; 
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4. Ambiente e Rio Leça 
 
 

O ambiente constitui, incontornavelmente, um aspeto crucial no desenvolvimento sustentável da 

nossa civilização. 

A União Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões tem, no Concelho de Matosinhos, a 

maior extensão do Rio Leça, aliás estas Freguesias têm como denominador comum o 

desenvolvimento ancestral em torno do rio. 

O abrandamento industrial, a consciencialização ambiental e o trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido pela Câmara Municipal, leva-nos a verificar a existência de alguns peixes em zonas 

do rio, como a Pinguela, Ponte do Carro ou Parque das Varas. Este sinal de vitalidade do rio gera 

em nós um entusiasmo, que nos leva a querer mais mas a despoluição completa do rio é um 

processo muito oneroso e demorado.  

 

A Câmara Municipal iniciará em 2020 a construção do Corredor Verde do Leça, concretamente 

com a construção do troço entre a Ponte da Pedra e a Ponte de Moreira. Sendo que o projeto 

entre a Ponte de Moreira e a Ponte do Carro está também já concluído. 

Este projeto que se desenvolverá ao longo do vale do Leça numa perspetiva lúdica e de 

mobilidade, articulado com os caminhos rurais ou arruamentos locais existentes, ligando entre si 

parques urbanos ou outros pontos de especial interesse paisagístico, arqueológico ou 

arquitetónico, contribuindo desta forma para a valorização deste vale e do território. Estamos em 

crer que a concretização deste projeto mudará definitivamente a apreciação da população face ao 

rio e constituirá um eixo de desenvolvimento significativo para a nossa União de Freguesias. 

 

O que habitualmente fazemos: 
 

 Dar cumprimento aos protocolos de salubridade e manutenção de jardins estabelecidos 

com a Câmara Municipal de Matosinhos;  

 Continuar a promover a limpeza das áreas envolventes às pontes sobre o rio, assim como, 

das duas janelas existentes sobre o rio Leça, Parque das Varas e Ponte do Carro; 

 Identificar e denunciar as descargas ilegais para o rio;  
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 Promover ações de voluntariado para a limpeza das margens;  

 Semana Europeia da Prevenção de Resíduos; 

 Apesar de ter sido realizado um Estudo de impacto Ambiental aquando do projeto da 

plataforma logística de Guifões, acompanharemos a execução da obra no sentido de 

minorar o seu efeito sobre as populações e para garantir o devido enquadramento 

ambiental. 

 
O que haverá de novo: 
 

 Distribuição de cinzeiros a todos os estabelecimentos de restauração e bebidas cuja 

fachada confine com a via pública; 

 Colocação de avisos de sensibilização para a limpeza de dejetos caninos nos jardins 

mantidos pela Junta de Freguesia;  

 Plantação de 200 árvores nos espaços de talude da União de Freguesias e em outros 

locais a considerar; 

 Colocação de 50 novas papeleiras no espaço público; 

 Colocação de 2 ecopontos enterrados no Largo do Souto; 

 Promoção de ação de formação de primeiros socorros animais. 

 

5. Feiras 
 

As Feiras semanais de Santana e de Custóias constituem uma importante fonte de receita para 

esta União de Freguesias, ao mesmo tempo, são locais visitados por população oriunda do nosso 

Concelho e dos Concelhos limítrofes, pelo que são espaços que importa manter todas as 

condições de organização e salubridade possíveis. 

O que haverá de novo: 

 
 Pintura com Arte Urbana do Edifício da Feira de Custóias; 

 Remodelação dos WC públicos da Feira de Santana; 
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 Pretendemos disciplinar e ordenar a feira semanal de Custóias, criando uma entrada e 

saída para feirantes, assim como fechar a Travessa da Fonte Velha, desde o cruzamento 

da Rua Nova de S. Gens até ao cruzamento com a Rua Teixeira Lopes. 

 
6. Cemitérios 
 
Nos Cemitérios desta União, continuaremos comprometidos em melhorar o transporte das terras 

e detritos sobrantes após cada funeral, bem como, conservar os espaços e equipamentos de um 

local que nos merece todo o carinho e respeito, mantendo-o limpo e aprazível para quem visita os 

seus entes queridos. 

O que haverá de novo: 

 
 Construção de um novo Ossário Geral no Cemitério de Guifões; 

 Construção de novas caixas ossarias no Cemitério de Guifões; 

 Colocação de tabuleiros recetores de cirios no piso intermédio do Cemitério de Guifões; 

 Equipamento de acessibilidade ao piso intermédio do Cemitério de Guifões; 

 Conclusão das obras dos WC do Cemitério de Leça do Balio; 

 Melhorar a mobilidade no Cemitério de Custóias.  

 Melhorar a iluminação do Cemitério de Custóias 

Procuraremos em conjunto com a Paróquia de Custóias, criar soluções para melhorar as casas 

mortuárias existentes.  
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7. Ação Social 
 
O que habitualmente fazemos: 
 

 Gabinete de Ação Social; 

 Gabinete de Psicologia; 

 Gabinete de Inserção Profissional; 

 Protocolo com o Banco Alimentar Contra a Fome; 

 Programa Operacional de Apoio Alimentar às Pessoas Mais Carenciadas; 

 Apoio às entidades que prestam apoio alimentar às famílias mais carenciadas da União; 

 Loja Social; 

 Rede Social/ Dinamização das Comissões Sociais de Freguesia; 

 Feira Social; 

 Projeto “Prá Frente Sénior”; 

 Voluntariado de Proximidade; 

 Banco de Ajudas Técnicas; 

 Atividades Solidárias e Inclusivas: Semana Viver com Saúde; Campanha de Angariação 

de Brinquedos; Semana Europeia de Prevenção de Resíduos; 

 Conferência sobre uma temática relacionada com a intervenção social (tema a designar); 

 Dança Sénior Sentada; 

 Recolhas de Dádivas de Sangue – Instituto Português do Sangue e Lions Clube da 

Lusofonia; 

 Passeio Sénior anual; 

O que haverá de novo: 
 
 

Esta União de Freguesias tem para próximo ano como grande objetivo a reconversão do Edifício 

do Centro Cívico de Custóias, para implementar nessas instalações um Centro de 

Desenvolvimento Comunitário. 

Com este projeto pretende-se melhorar a qualidade de vida dos moradores desta União de 

Freguesias, através da dinamização de um conjunto de atividades e iniciativas os cidadãos de 

várias faixas etárias. 
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No Centro de Desenvolvimento Comunitário, queremos criar respostas integradas, prestando 

serviços e favorecendo o acesso a atividades e oportunidades a crianças, jovens, adultos e idosos 

em particular aos que se encontram situação de isolamento social. 

Simultaneamente, pretendemos que as respostas deste Centro assumam um carácter preventivo, 

de minimização dos efeitos da exclusão social, e de agente dinamizador da participação da 

comunidade, fatores essenciais para o desenvolvimento local e social. 

 

Quais os serviços e atividades do Centro de Desenvolvimento Comunitário; 

 

 GAS Custóias; 

 Gabinete de Psicologia; 

 Gabinete de Inserção Profissional; 

 Espaço Juventude; 

 Espaço de Inclusão digital; 

 Espaço Internet; 

 Biblioteca; 

 Projeto + Literacia; 

 Projeto Prá Frente Sénior; 

 Apoio ao Estudo;  

 Ateliers e workshops para jovens;  

 Ateliers e workshops para população sénior;  

 Danças de Salão; 

 Centro Qualifica  

 
Implementação, durante o ano de 2020, do projeto “Kit Bebé” que tem como principal objetivo, 

apoiar com alguns bens essenciais os recém nascidos de famílias mais carenciadas, com 

residência nesta União. 
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A iniciativa “Leva um Livro”, irá decorrer durante o ano de 2020 e tem como objetivo incentivar 

hábitos de leitura e ao mesmo tempo dar uma nova vida aos livros esquecidos. Serão 

organizadas campanhas de recolha de livros que depois serão disponibilizados de forma gratuita 

à população em geral.    

 

No âmbito das políticas de envelhecimento ativo iremos realizar: 

 Envelhecimento Ativo medida 1: Criação das Férias Seniores; 

 Envelhecimento Ativo medida 2: Criação do passeio mensal; 

 Envelhecimento Ativo medida 3: Criação da visita cultural mensal; 

 Envelhecimento Ativo medida 4: Levar o Fado, Folclore e Teatro aos Lares e Centros de 

dia. 

 

Em conjunto com a Câmara Municipal de Matosinhos e a Unidade Local de Saúde procurar uma 

solução que permita o alargamento da sala de espera da Unidade de saúde Familiar das Portas 

do Sol. 
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8. Obras e Mobilidade 
 

No vigente mandato autárquico, apesar dos constrangimentos financeiros que nos surgiram, 

conseguimos, em conjunto com a Câmara Municipal de Matosinhos, ver realizadas mais de 250 

intervenções no espaço público. Destacam-se efetivamente as obras de maior vulto, que 

obviamente são da competência e da responsabilidade do Município:  

 

 Construção da Rotunda da Rua Cândido dos Reis com a Rua Nova de S. Gens;  

 Pavimentação da Rua António Sérgio;   

 Criação da Nova Praça do Padrão da Légua;  

 Pavimentação da Rua dos Fogueteiros;  

 Arranjo urbanístico no espaço adjacente à Escola de Gondivai; 

 Rotunda de Gondivai;  

 Construção de passeio desde a Rotunda do Viaduto da Unicer até Gondivai 

 Pavimentação da Viela Arnaldo Duarte; 

 Pavimentação da Rua do Porto Mouro;  

 Pavimentação da Rua de Monte dos Pipos, com a criação de uma via partilhada para 

pessoas e viaturas; 

 Criação de novo arruamento em Guifões, intitulado Rua José Pereira Americano que ligou 

a Rua Joaquim Neves dos Santos a três outras artérias que atualmente não tinham saída 

(Rua Nova dos Paus, Rua Viver do Mar e Rua de S. João); 

 Pavimentação da Rua Cândido dos Reis; 

 Pavimentação da Travessa de Santiago; 

 Pavimentação da Travessa de S.Gens; 

 Pavimentação da Rua Gaspar Portocarrero; 

 Pavimentação da Rua Padre José da Silva Torres; 

 Pavimentação da Rua e Viela da Agrela; 

 Construção da Rotunda da Lionesa; 
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O que habitualmente fazemos: 

 
 Continuaremos a reparação de passeios para dar cumprimento ao protocolo de 

delegação de competências com a Câmara Municipal (buracos até 0.5 m²); 

 Continuaremos a reparação de vias para dar cumprimento ao protocolo de delegação de 

competências com a Câmara Municipal (buracos até 0.5 m²); 

 Substituição de sinalização e placas toponímicas deterioradas; 

 Manutenção de Parques Infantis e espaços desportivos; 

 Pequenos melhoramentos no espaço público. 

 
 

O que haverá de novo: 
 

 Criação da Zona de Lazer do Padrão da Légua; 

 Criação da Zona de Lazer do Monte da Terra; 

 Remodelação da Zona de Lazer de Santana; 

 Recuperação da Zona de lazer de Pereiró; 

 Construção de um novo Parque Infantil no Conjunto Habitacional de Gatões; 

 Construção de um novo Parque Infantil no Conjunto Habitacional de S. Gens; 

 Construção de um novo Parque Infantil na Rua José Ribeiro (Araújo); 

 Acrescer o Parque Infantil da Quinta do Viera de um Baloiço; 

 Remodelação completa do Parque infantil de Gondivinho; 

 Remodelação completa do Parque Infantil de Professor Franco; 

 Remodelação do Parque Infantil do Largo do Souto; 

 Remodelação completa do Parque Infantil das Carvalhas; 

 Remodelação completa do Parque infantil de Santiago; 

 Remodelação completa do Parque Infantil de 11 de Março; 

 Remodelação completa do Parque Infantil da Praceta de S. Gens; 

 Remodelação do Parque Infantil de Teixeira Lopes; 

 Remodelação do Parque Infantil de Esposade; 

 Substituição dos Equipamentos Bio Saudáveis em António Sérgio; 

 Substituição dos Equipamentos Bio Saudáveis em Cândido dos Reis; 

 Substituição dos Equipamentos Bio Saudáveis no Largo do Souto; 

 Substituição dos Equipamentos Bio Saudáveis na Piscina de Custóias; 
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 Colocação de Equipamentos Bio Saudáveis, junto ao Parque Infantil do Ranito; 

 Recuperação do Ringue da Rua Inês de Castro; 

 Recuperação do Ringue da Rua Vilarinho de Freires; 

 Recuperação do Ringue de Recarei; 

 Recuperação do Ringue de Professor Franco; 

 Beneficiação do Ringue de Santiago; 

 Beneficiação do Ringue da Agra; 

 Beneficiação do Ringue de Esposade; 

 Recuperação do Ringue de Soares dos Reis; 

 Beneficiação do Ringue da Lomba; 

 Beneficiação do Ringue de José Ribeiro; 

 Beneficiação do Ringue de António Sérgio; 

 Construção de um novo Ossário Geral no Cemitério de Guifões; 

 Construção de novas Caixas ossarias no Cemitério de Guifões; 

 Colocação de tabuleiros recetores de cirios no piso intermédio do Cemitério de Guifões; 

 Equipamento de acessibilidade ao piso intermédio do Cemitério de Guifões; 

 Obras de beneficiação do Coreto de Santana; 

 Obras de beneficiação do Coreto de Custóias; 

 Obras de beneficiação do Coreto de Guifões; 

 Abertura de caminho pedonal entre Rua da Fonte Velha e Rua Simões de Almeida; 

 Construção de passeio Rua de Gondivinho (200m); 

 Construção de passeio Rua 5 de Outubro (300m); 

 Construção de passeio Rua D. Frei Manuel de Almeida Vasconcelos (75m) 

 Remodelação dos passeios na Rua Teixeira Lopes; 

 Construção de passeios em falta na Rua dos Fogueteiros; 

 Construção de passeio na Rua Engº Jorge Maia; 

 Recuperação do passeio na Avenida Engº Jorge Maia; 

 Construção de troço de passeio na Rua Passos Manuel; 

 Construção de passeio na Rua Monte Xisto; 

 Construção de passeio na Travessa do Monte da Terra (50 m); 

 Arranjo do Largo do Cruzeiro de Guifões; 

 Substituição do Piso no Largo de Guifões; 



 

 

 

 

 

 

24 

 Construção de passeio entre o parque das Varas e a Santana; 

 Remodelação dos passeios na envolvente à Feira de Custóias; 

 Pintura do edifício administrativo de Leça do Balio; 

 Pintura do edifício administrativo de Guifões; 

 Pintura do Lavadouro público do Rio da Aldeia; 

 Pintura do Monumento do acidente das Carvalhas; 

 Criação de parque de estacionamento na Rua Cândido dos Reis; 

 Criação de Parque de Estacionamento na confluência das Ruas de Monte dos Pipos e 

Porto Mouro; 

 Criação de Parque de Estacionamento junto â sede do Rancho Regional de Guifões; 

 

No âmbito das obras e mobilidade, pretendemos sensibilizar a Câmara Municipal as seguintes 

obras e intervenções: 

 Criação de abrigos para passageiros nas paragens de autocarro em vários locais da União 

de Freguesias em especial nos seguintes locais (Largo do Souto, Junto à Cadeia de 

Custóias. Estação de Metro das Pias, Rua de Gondivai – junto à Escola e Farmácia, Rua 

nova do Seixo - junto ao BPI, cruzamento da Rua de S. Gens com a Rua da Fonte Velha; 

 Em colaboração com a CMM e Metro do Porto, construir um caminho entre a estação de 

Gondivinho e Pias, para facilitar a deslocação da população;  

 Sensibilizar a CMM para a resolução do acesso da Via Norte à Efacec;  

 Sensibilizar a CMM para a necessidade da construção de uma rotunda na confluência da 

Av. Xanana Gusmão e Av. Engº Luis Azevedo Coutinho; 

 Sensibilizar a Câmara Municipal a necessidade de construção de uma rotunda na 

confluência da Rua Passos Manuel com a Av. Engº Jorge Oliveira Maia; 

 Sensibilizar a CMM para o prolongamento da Rua Santa Isabel; 

 Sensibilizar a CMM para a necessidade da execução da obra da Praça da Igreja de 

Custóias; 

 Sensibilizar a CMM para se encontrarem soluções para os problemas de estacionamento 

nos seguintes locais: Rua António Sérgio, Rua de Tourais, Padrão da Légua, junto à 

Efacec, junto à Lionesa; 
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 Acompanhar a transição do operador de transportes de passageiros para o novo operador 

de transportes, cujo concurso se iniciará em Janeiro de 2020 e procurar garantir a 

existência de transporte público nas Carvalhas;  

 Sensibilizar a Câmara Municipal para a colocação de passadeiras elevadas em vários 

locais, e prioritariamente nos seguintes: Rua da Fonte Velha, Rua de Santana, Rua 

António Sérgio, Rua das Carvalhas e Av. Joaquim Neves dos Santos; 

 Sensibilizara a Câmara Municipal para a ligação pedonal ao metro na zona das Carvalhas. 

 Solicitar à CMM a intervenção de melhoria de pavimento nas seguintes artérias: Rua Nova 

de S. Gens, Rua da Fonte Velha, Rua da Quinta, Rua 11 de Março, Rua de Trás, Rua dos 

Cancelões, Beco António José de Almeida, Travessa de Linhares de trás, Rua Monte dos 

Pipos (parte do betuminoso), Rua Luís Freitas Branco, Rua de Santiago, Rua dos 

Bombeiros Voluntários, Rua D. Frei Jerónimo Brito e Melo, Rua d. Frei Lourenço Goyos, 

Rua D. Frei Lopo Pereira Lima, Rua e Viela D. Frei Álvaro Pinto, Rua José Ribeiro, Rua 

França Borges, Rua D. Feri Martins Fagundes, Rua de Tourais, Travessa de Tourais, Viela 

de Tourais, Rua Monte Castêlo, Rua da Ponte do Carro (troço),Rua Viver o Mar, Rua da 

Pesselada, Tv. da Pesselada, Rua das Passagens, Rua dos Loureiros e Rua Bouça de 

Lameiros; 

 Solicitar à Câmara Municipal a resolução urgente dos abatimentos na Rua General 

Vicente de Freitas, Calçada da Fonte e junto aos armazéns gerais. 
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9. Modernização Administrativa e Recursos Humanos 

 
O que habitualmente fazemos: 
 
Continuaremos comprometidos com a prestação de serviços de qualidade no âmbito das 
competências administrativas da Junta de Freguesia, mantendo uma estrutura de taxas com forte 
indexação social. 
 
Manutenção dos Postos de Correio, continuando a dar cumprimento ao Protocolo estabelecido 

com os CTT em Custóias e Guifões. 

Manutenção do protocolo com a Agência para a Modernização Administrativa para o 
funcionamento do Espaço de Cidadão de Custóias; 

 

O que haverá de novo: 
 

 Abertura do Espaço do cidadão em Guifões; 

 Abertura do Espaço do cidadão em Leça do Balio; 

 Criação de horário pós-laboral de atendimento do Presidente de Junta. 

. 

 

 

 

 

 


