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Construção de Ossário no Cemitério Paroquial de Guifões 

Intervenção no Campo de Ténis do Parque Desportivo António Sérgio em Custóias 
Poda de Inverno no Parque da Vila, Fundação e Urbanização Salazar 

Conclusão do arranjo urbanístico da entrada Norte do Largo do Souto 

Comunicado do Banco Alimentar contra a Fome - Porto 

 Construção de caixas ossárias no Cemitério Paroquial de Guifões 

A Junta da União iniciou a construção de caixas ossárias no Cemitério 

Paroquial de Guifões. Com esta obra pretende-se minimizar um dos 

principais problemas atuais, a falta de caixas ossárias. 

 Intervenção no Campo de Ténis do Parque Desportivo António 

Sérgio em Custóias 

A Junta da União está a realizar operações de limpeza e de manutenção 

técnica no Parque Desportivo António Sérgio em Custóias. Nesta 

intervenção estão previstas a limpeza do pavimento e a pintura da 

delimitação da área de jogo. 

 

A União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões apoiou a participação de 

3 alunos do Agrupamento de Escolas do Padrão da Légua na 78ª Sessão Internacional 

do Parlamento Europeu dos Jovens. 

 78ª Sessão Internacional do Parlamento Europeu dos Jovens 

A União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões subsidiou 

as inscrições de 3 alunos da Escola Básica e Secundária do Padrão da 

Légua selecionados para representar Portugal na 78ª Sessão 

Internacional do Parlamento Europeu dos Jovens, que terá lugar em Izmir, 

na Turquia, entre os dias 17 e 26 de Abril de 2015. Esta é uma iniciativa 

que reúne jovens europeus para a promoção da sua interculturalidade e 

discussão de diversas questões da atualidade europeia. 



  

 Conclusão do arranjo urbanístico da entrada Norte do Largo do 

Souto 
A Junta da União está a proceder à fase final do arranjo urbanístico da 

entrada Norte do Largo do Souto. 
Após a limpeza dos terrenos, foram efetuados arranjos no pavimento e 

nos muros laterais estando previsto também a plantação de arbustos. 

 Poda de Inverno no Parque da Vila, Fundação e Urbanização Salazar 

em Custóias 
A Junta da União efetuou recentemente a poda de Inverno das árvores 

do Parque da Vila e da Fundação e Urbanização Salazar de forma a 

proporcionar a manutenção das condições de sanidade e de segurança 

das mesmas bem como da população que circula nestes locais. 
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