17 de abril de 2015

Notícias da União
Cruzeiro de Leça do Balio alvo de vandalismo
Início das obras na Travessa General Vicente de Freitas em Custóias
Obras de recuperação dos passeios da Travessa da Madalena em Guifões
Workshop de Eco-costura em Leça do Balio
Parque Infantil de Avelino Soares Carneiro em Custóias
Colocação de bancos em Monte Xisto, Guifões

Cruzeiro de Leça do Balio alvo de vandalismo
O Cruzeiro junto ao Mosteiro de Leça do Balio foi vandalizado no último
fim-de-semana. Classificado como monumento nacional, este cruzeiro é
um dos monumentos emblemáticos de Leça do Balio.
Esta peça foi já danificada no passado, datando o seu restauro e
recolocação de meados da década de 60, altura em que foi construída
igualmente a plataforma, o gradeamento e a estrutura de proteção do
conjunto.
O facto foi entretanto participado às autoridades competentes.
Início das obras na Travessa General Vicente de Freitas em Custóias
A Junta da União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões
iniciou esta semana obras de beneficiação na Travessa General Vicente
de Freitas.
Esta empreitada pretende melhorar a circulação automóvel e as
condições de segurança de tráfego naquela zona, estando previstas
intervenções ao nível do pavimento da via rodoviária e dos passeios.

Obras de recuperação dos passeios da Travessa da Madalena em
Guifões
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, está neste momento a proceder a obras de
recuperação em algumas zonas danificadas dos passeios em Guifões.
Neste momento os trabalhos decorrem na Travessa da Madalena.

Workshop de Eco-costura em Leça do Balio
Enquadrado no Projeto Eco-Ideias, promovido pela Junta da União das
Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, decorreu no dia 13 no
auditório da Junta de Freguesia de Leça do Balio um workshop de Ecocostura.
Este workshop, dinamizado pelos utentes da Associação Social de
Desenvolvimento de Guifões, consistiu na partilha de dicas de costura
que podem ser utilizadas em casa de forma a contribuir para a poupança
doméstica.
Parque Infantil de Avelino Soares Carneiro em Custóias
As obras no Parque Infantil de Avelino Soares Carneiro, promovidas pela
Junta da União das Freguesias estão já concluídas.
Foram colocados à disposição da população esta semana neste parque,
aparelhos bio-saudáveis para a prática de exercício físico. Estes
aparelhos complementam assim os equipamentos de diversão infantil,
tornando este espaço num agradável local de diversão e de convívio para
toda a família.

Colocação de bancos em Monte Xisto, Guifões
A Junta da União das Freguesias concluiu esta semana as obras em
Monte Xisto, Guifões, com vista à reparação de algumas zonas
degradadas dos passeios daquela zona.
Com esta intervenção requalificaram-se as zonas identificadas e
procedeu-se paralelamente à colocação de bancos em espaço público.

93º Aniversário do Padroense F.C.
Jantar comemorativo do 93º Aniversário do Clube
Data: 17 de abril Horário: 20.30h Local: Estalagem da Via Norte
Encontro Final da Modalidade de Perícias e Corridas de Patins
Estarão presentes todas as Escolas do concelho do Porto que fazem oferta desta Modalidade
Data: 18 de abril Horário: 8.30h Local: Pavilhão Municipal de Leça do Balio
Caminhada temática “A Ponte de Goimil no Caminho de Santiago”
Iniciativa da Camara Municipal de Matosinhos, inserida no Dia Internacional dos Monumentos e
Sítios
Data: 18 de abril Horário: 9.30h - 12.30h Local: Início: Cruzeiro do Padrão da Légua (9.30h)
Vintage Market
Evento mensal que nesta edição coincide com o 1º Aniversário do Mercado da Lionesa
Data: 18 de abril Horário: 11.00h - 19.00h Local: Mercado da Lionesa, Leça do Balio
Noite de Fados
Organizado por Rancho Paroquial de Guifões. Jantar a partir das 20.00h
Data: 18 de abril Horário: 20.00h Local: Salão Paroquial dos Paus, em Guifões
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