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 Associação Amigos do Cavaquinho de 

Guifões  

A associação Amigos do Cavaquinho de 

Guifões passou a existir formalmente desde o 

final do passado mês de novembro. O 

presidente da direção, José Ribeiro, tomou 

posse numa cerimónia que decorreu no edifício 

da Junta de Freguesia de Guifões. Em 

representação da Junta da União das 

Freguesias de Custóias, Leca do Balio e 

Guifões, estiveram presentes, o seu Presidente, 

Pedro Gonçalves, bem como Nuno Cabo e Júlio 

Lourenço, responsáveis pelos pelouros da 

Comunicação, Marketing e Bibliotecas e 

Desporto e Lazer, respetivamente.  



Pavimentação da rua Igreja de Ancien em 

Leça do Balio 

Encontram-se já na sua fase final os trabalhos 

referentes à empreitada de pavimentação da 

rua Igreja de Ancien em Leça do Balio. A obra a 

cargo da Câmara Municipal de Matosinhos, 

pretende melhorar as condições de circulação 

da população que utiliza esta via, 

proporcionando também mais conforto e 

segurança. 

 

 Construção de caixas ossárias no Cemitério 

Paroquial de Guifões 

A Junta da União está a terminar a obra de 

construção de caixas ossárias no Cemitério 

Paroquial de Guifões. Esta obra, de particular 

importância para a freguesia, irá de futuro 

minimizar um dos principais problemas do 

cemitério de Guifões que é o número reduzido 

de caixas ossárias atualmente disponíveis. 



Dia Portugal Supermercados abre novo 

espaço comercial em Custóias 

A Dia Portugal Supermercados vai investir 

numa nova área comercial junto ao posto de 

abastecimento da BP na rua Cândido dos Reis 

em Custóias. Com uma área de construção de 

cerca de 1200 metros quadrados, a obra que 

agora arranca estará concluída dentro dos 

próximos 12 meses. 
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 Repavimentação da rua do Regadio e da rua 

das Senras em Guifões 

A rua do Regadio em Guifões foi 

intervencionada durante as últimas semanas. 

A obra que se encontra atualmente concluída, 

foi levada a cabo pela Câmara Municipal de 

Matosinhos e consistiu na substituição do piso 

da estrada, que se encontrava bastante 

degradado. A rua das Senras, a par da rua do 

Regadio, está neste momento também em 

fase final de repavimentação e permitiu 

melhorar consideravelmente as condições de 

circulação de trânsito naquela zona da 

freguesia. 

Corte de árvores da rua Monte do Vale em 

Custóias 

A Câmara Municipal de Matosinhos está a 

proceder ao corte das árvores plantadas ao 

longo da rua Monte do Vale, em Custóias. As 

árvores em questão, levaram a que durante o 

seu natural processo de crescimento, a via e os 

passeios se deteriorassem em redor dos 

troncos, criando elevações do piso que 

constituem uma ameaça à segurança de 

pessoas e automóveis. 

 


