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1º Festival de Teatro da Junta da União  

«Auto do Autocarro do Inferno» encenado pelo 

Grupo Dramático e Musical Flor de Infesta, a 

comédia «Dão-se como cão e gato» e o 

espetáculo de Comédia Stand-up realizado pelo 

ator Miguel Ribeiro encerraram no último fim-de-

semana, o 1º Festival de Teatro da Junta da 

União das Freguesias de Custóias, Leça do balio 

e Guifões. 

Domingo, pelas 18.00h, no Salão Nobre do 

Edifício Administrativo de Guifões, teve lugar a 

Cerimónia de Encerramento e Entrega de 

Prémios que contou com a presença da atriz 

Lídia Franco, madrinha desta primeira edição do 

Festival. Durante este ato solene, a ocasião foi 

aproveitada também para  homenagear Carmim 

Cabo, antigo presidente da Junta de Freguesia 

de Guifões e Albino Ferreira, colaborador 

também desta Junta há mais de 30 anos, pelo 

empenho e dedicação no arranque e 

desenvolvimento inicial do Grupo de Teatro de 

Guifões. 

A cerimónia terminou com a intervenção do  

Presidente da Junta da União das Freguesias, 

Pedro Gonçalves. 

 

 Inauguração das instalações da Associação Agitarte Matosinhos 

No passado dia 28 de março foi inaugurada em Custóias, a sede da 

Associação Agitarte Matosinhos, associação de cariz cultural, social e 

desportivo que tem como principais objetivos o apoio social a jovens e a 

promoção da atividade física. 

A cerimónia contou com a presença do Presidente da Junta da União 

das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, que reforçou o 

total apoio ao desenvolvimento deste tipo de atividades de interesse 

público nas Freguesias. 



 Palestra sobre "Envelhecimento Ativo na "Ass. Agitarte Matosinhos  

A Associação Agitarte Matosinhos em parceria com o projeto “Prá 

Frente Sénior 2015”, desenvolvido pela Junta da União das Freguesias, 

realizou hoje, entre as 15 e as 17 horas, uma palestra sobre 

"Envelhecimento Ativo". 

Esta iniciativa dinamizada pelo Presidente da Associação, Jorge Tomé, 

contou com a participação de cidadãos inscritos por iniciativa própria ou 

integrados em instituições parceiras da Comissão Social de União das 

Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões. 
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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) Fim: Ponte de Goimil 

(12.30h) 

 Intervenção na Rua Nova de S. Gens em Custóias e no Monte Xisto 

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 a proceder a uma intervenção na Rua 

da Rua Nova de S. Gens em Custóias, tendo em vista a reparação das 

zonas degradadas dos passeios. 
Iniciou-se também esta semana a construção de uma zona para 

colocação de bancos em Monte Xisto, Guifões. 

Olimpíadas Portuguesas de Matemática 

Francisco Tuna de Andrade, na foto durante uma prova de Matemática na 

Argentina, aluno da Escola Secundária do Padrão da Légua, conquistou a 

quinta medalha de ouro consecutiva nas Olimpíadas Portuguesas de 

Matemática. Na final, realizada na Escola Dr. Augusto César da Silva 

Ferreira, em Rio Maior, participaram cerca de 90 alunos, apurados entre 

40 mil inscritos e foram entregues 36 medalhas de ouro, prata e bronze. 

Bruno Dias da Costa Carvalho aluno da mesma escola recebeu também 

uma medalha de bronze, alcançada na mesma categoria. 

 

Obras no Parque Infantil da Agra em Leça do Balio e de Avelino 

Soares Carneiro em Custóias 

Continuam as obras no Parque Infantil da Agra em Leça do Balio  

encontrando-se concluída neste momento a colocação do piso 

amortecedor na zona de diversão infantil. No decorrer da próxima 

semana, está prevista a montagem da vedação. 

Arrancaram também esta semana as obras de recuperação do Parque 

Infantil de Avelino Soares Carneiro em Custóias. 

 


