30 de abril de 2015

Maio, mês do Fado na União das Freguesias

Notícias da União
Parque Infantil da Agra em Leça do Balio concluído
Obras das instalações sanitárias do Cemitério de Custóias concluídas
Projeto “Prá Frente Sénior 2015” - “Viver melhor - Yoga do Riso”
Workshop de Gestão Doméstica - Projeto “Eco-Ideias”
Reunião geral das Comissões Sociais de Freguesia da União das Freguesias

Parque Infantil da Agra em Leça do Balio concluído
A obra do parque infantil da Agra em Leça do Balio está concluída com a
colocação da vedação. Esta intervenção promovida pela Junta da União
das Freguesias visou recuperar este local tornando-o num espaço de
convívio e de lazer mais agradável e seguro.
Neste espaço, estão disponíveis equipamentos bio-saudáveis para a
prática de exercício físico, um parque infantil e um ringue para a prática
de atividades desportivas, criando assim um espaço alternativo à rua.

Obras das instalações sanitárias do Cemitério de Custóias
concluídas
O cemitério de Custóias tem já ao dispor da população novas instalações
sanitárias.
Esta obra fez parte de um programa de requalificação e embelezamento
do local levada a cabo pela Junta da União das Freguesias, tendo como
objetivo principal proporcionar um ambiente mais acolhedor e
humanizado à população da Freguesia de Custóias.

Projeto “Prá Frente Sénior 2015” - “Viver melhor - Yoga do Riso”
No âmbito do “Projeto Prá Frente Sénior 2015”, desenvolvido pela Ação
Social da Junta da União das Freguesias, realizou-se no Centro Cívico
de Custóias no dia 23 de abril, pelas 15 horas, a oficina “Viver Melhor Yoga do Riso”. Esta iniciativa dinamizada pela Dra. Eveline Carvalho
Cunha, contou mais uma vez com a participação de cidadãos seniores
acompanhados por este projeto e outros integrados em instituições
parceiras da Comissão Social da União das Freguesias de Custóias,
Leça do Balio e Guifões.

Workshop de Gestão Doméstica - Projeto “Eco-Ideias”
Nos dias 23 e 27 de abril, decorreu no Edifício Administrativo de Leça do
Balio mais um workshop inserido no Projeto “Eco-Ideias”. A temática
incidiu sobre a Gestão Doméstica, tendo sido abordadas dicas de
planeamento de compras, poupança no dia-a-dia e de gestão do
orçamento familiar. Ambas as sessões foram dinamizadas por Sandra
Nogueira e Maria João Duarte, Técnicas dos Gabinetes de Ação Social de
Guifões e Leça do Balio, respetivamente, e tiveram como público-alvo
famílias sinalizadas pelo Gabinete de Ação Social de Leça do Balio.

Reunião geral das Comissões Sociais de Freguesia da União
das Freguesias
Teve lugar no dia 27 de abril, pelas 14h30, no Salão Nobre do Edifício
Administrativo de Guifões, a reunião geral das Comissões Sociais de
Freguesia da União das Freguesias. Neste encontro, foi apresentado o
Plano de Ação das Comissões Sociais da União para 2015, com vista a
responder aos problemas identificados em eixos de intervenção variados,
destacando-se, a Educação, Formação e Inserção Laboral, Condições de
Vida e Cidadania, entre outros de igual importância.

Maio, mês do Fado na União das Freguesias
Durante o próximo mês de maio, a Junta da União das
Freguesias organiza várias noites de fado.
Os espetáculos, de entrada livre arrancam já amanha, dia1 de
maio, no Auditório de Custóias estando previsto o seu início
para as 21.30h.
Os próximos espetáculos decorrerão no Salão Paroquial de
Guifões no dia 7 pelas 15.00h e no dia 8 no Centro Cultural de
Leça do Balio.
A agenda não fica por aqui, estando já agendadas mais três
datas, dia 15 às 21.30h no Salão Nobre da Junta de Freguesia
de Guifões, dia 22 no Centro Cultural de Leça do Balio pelas
21.30h e por último no dia 30 no Centro Cívico de Custóias
também pelas 21.30h.
Para mais informações, por favor consultar a página do
facebook da União das Freguesias, www.facebook.com/
uniaodasfreguesiascustoiaslecadobalioguifoes.

Semana Viver com Saúde
De 18 a 22 de Maio, decorre em Guifões a "Semana Viver com Saúde". Está
prevista a realização de várias atividades que divulgaremos atempadamente,
sendo de destacar a Marcha da Saúde a ter lugar no dia 22, às 15.00h, sendo o
ponto de encontro o Largo da Junta de Freguesia.
A data limite de inscrições é de 5 de maio, e podem ser feitas nos Gabinetes de
Ação Social da União, implicando a doação de um bem alimentar. Os alimentos
recolhidos serão posteriormente distribuídos pelas famílias carenciadas da União
das Freguesias.
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