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Visita ao Bairro Fundação Salazar em Custóias
O Presidente da Junta da União das Freguesias, Eng.º Pedro Gonçalves
acompanhou o Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Dr.
Guilherme Pinto e a Administradora da empresa municipal de habitação,
Eng.ª Olga Maia numa visita ao bairro da Fundação Salazar para
acompanhamento das obras de reabilitação.
As intervenções em curso visam sobretudo proporcionar melhores
condições de conforto, salubridade e habitabilidade dos fogos.

Teatro nas Escolas
No âmbito do 1º Festival de Teatro organizado pela Junta da União no
mês de março, decorreu no passado dia 8 o “Teatro nas Escolas”,
atividade prevista na programação do Festival, adiada por coincidir com o
período de férias da Páscoa dos alunos.
“Um Sorriso”, foi a peça encenada pelos atores Daniel Pinheiro e Miguel
Ribeiro para os alunos da Escola Passos Manuel e de Monte Ramalhão.
As apresentações decorreram na Escola Passos Manuel e no auditório do
edifício administrativo da Junta de Freguesia de Guifões.

«Eco-Design» Workshop de recuperação de roupa em Leça do Balio
A Junta da União através do projeto “Eco-ideias” irá nos próximos meses
desenvolver as competências das famílias apoiadas em géneros
alimentares por esta autarquia, para que possam economizar no seu dia-adia. No âmbito deste projeto, decorreu no dia 9 no auditório da Junta de
Freguesia de Leça do Balio, um workshop de customização de roupa,
denominado “Eco-design”, no qual foram partilhadas ideias para
recuperação de peças de roupa. Esta atividade desenvolvida pela Ação
Social da União, representada pela Dr.ª Maria João Duarte contou também
com o apoio voluntário da Prof.ª Isabel Pinheiro.

Recuperação do Parque Infantil de Avelino Soares Carneiro em
Custóias
As obras de recuperação do Parque Infantil de Avelino Soares Carneiro
estão praticamente concluídas, estando prevista a montagem...
Esta intervenção promovida pela Junta da União das Freguesias visou
recuperar este local de lazer e convívio das crianças tornando-o mais
agradável, completo e melhorando também as condições de segurança.

Construção de baía de estacionamento na Quinta do Vieira em
Custóias
A Junta da União das Freguesias procedeu à construção de um espaço
destinado ao estacionamento de veículos automóveis junto da zona
residencial da Quinta do Vieira.

«Sobras Requintadas» Workshop de aproveitamento alimentar em
Leça do Balio
Decorreu na passada quarta-feira no auditório da Junta de Freguesia de
Leça do Balio um curso de aproveitamento de sobras alimentares
promovido pela Lipor. Esta ação, desenvolvida pelas formadoras Susana
Freitas e Cristina Ferreira, da Lipor, pretende alertar os participantes para
os princípios nutritivos dos alimentos e como os manusear tendo em vista
o seu total aproveitamento, minimizando o desperdício.

Noite de Fados
10 de abril pelas 21.00h no Centro Social de Leça do Balio
Organização do Centro Social de Leça do Balio
11 de abril pelas 21.00h no Centro Cívico de Custóias
Organização da Comissão de Festas de S. Tiago de Custóias
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