
De 5 a 7 de junho, o Clube de 

Caçadores de Matosinhos, recebe o 

evento Castrum Quiffiones - Reviver o 

Castro de Guifões organizado pela 

Junta da União das Freguesias de 

Custóias, Leça do Balio e Guifões.  

Castrum Quiffiones - Reviver o Castro de 

Guifões, não é apenas um evento cultural 

ou uma recriação histórica, trata-se de 

retroceder milhares de anos na vida de 

uma população e mergulhar 

profundamente nas tradições do povo que 

deu origem à boa terra de Guifões. 

O Castro de Guifões, ou Castro do Monte 

Castêlo, foi um dos povoados mais 

importantes da sua época, dominante 

sobre o vale do rio Leça, com guardas 

avançadas desde Esposade até Linhares 

(Matosinhos), recebeu povos distantes 

que trouxeram até si os seus mais 

diversos saberes e tradições. 

Este evento tem como principal objetivo dar a conhecer a sua história, bem como consciencializar para a 

necessidade de uma intervenção arqueológica local, que possibilite às escolas do concelho e fora dele, a 

realização frequente de visitas guiadas, em condições que garantam a função didática deste local. 

Esta recriação contou com a colaboração de alunos e professores do Agrupamento de Escolas Irmãos 

Passos, designadamente através de trabalhos que estarão expostos no recinto, resultado de várias visitas 

guiadas a Castros e Estações arqueológicas.  

 

A este pretexto, convidamos todos, em particular os residentes na União das Freguesias, a participar nesta 

viagem castreja, nos próximos dias 5, 6 e 7 de junho.  

 

Para mais informações consultar o programa em baixo. 



União das Freguesias | Gabinete de Comunicação 
Largo do Souto, 287, 4460-830 Custóias 
Tel. 229511144 | custoias.lecadobalio.guifoes@gmail.com 

 
 

Programação 
 

Dia 5 de junho, sexta-feira 
15h00  
Abertura solene do evento 
15h15  
Poema: “Basta Imaginar”, pelos Alunos do 5o Ano do 

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos  
15h30 
Dança da Roda: Pelos Alunos do pré-escolar do 

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos 
16h00 
A Hora do Conto: “As Mouras Encantadas”, pela Dra. 

Conceição Pires, Técnica do Gabinete Municipal de 

Arqueologia e História 
16h30  
Dança e Ginástica, pelos alunos do 2o e 3o ciclo e 

Curso Vocacional do Agrupamento de Escolas Irmãos 

Passos 
17h00 
Teatro de rua: “O combate dos chefes” / Música, dança 

e poesia pelos alunos do Clube de Música e Educação 

Musical do grupamento da Escola Irmãos Passos 
17h30 
Peça de teatro: “O Castro dos Segredos”, pelos  
alunos do 7o ano do Agrupamento de Escolas  
Irmãos Passos 
18h30 
Dança e ginástica, pelos alunos do 2o e 3o ciclo e 

Curso Vocacional do Agrupamento de Escolas Irmãos 

Passos  
19h00 e 21h00 
Dança Celta Folk  
22h00 
Animação musical - “Arco do Bojo” 
 

Dia 6 de junho, sábado 
15h00  
Animação de palco - Gaiteiros do Mirandum 
15h30 
Dança e Ginástica, pelos alunos do 2o e 3o ciclo e 

Curso Vocacional do Agrupamento de Escolas Irmãos 

Passos 
 
 
 

 
 
 
 
 
16h30 
Recriação histórica: “A Chegada dos Romanos ao 

Castrum Quiffiones” 
17h30 
Dança Celta Folk  
17h40 
Teatro de rua: “O combate dos chefes” / Música, dança 

e poesia, pelos alunos do Clube de Música e 

Educação Musical do grupamento da Escola Irmãos 

Passos 
18h00 
Animação - Gaiteiros do Mirandum 
18h30 
Recriação histórica: “Luta Castreja” 
19h00 e 21h00 
Dança Celta Folk  
21h15  
Animação de palco - Gaiteiros do Mirandum 
22h00  
Animação musical - Galandum Galundaina 
 

Dia 7 de junho, domingo 
15h00 
Arruada - Trobadouros 
15h30  
Teatro de rua: “O combate dos chefes”/ Música,  
dança e poesia pelos alunos do Clube de Música e 

Educação Musical do Agrupamento da Escola Irmãos 

Passos 
16h00  
Recriação histórica: “Casamento no Castrum  
Quiffiones”  
17h00 
Animação musical - Trobadouros 
18h00 
Luta castreja - “Encadeamento Históricos” 
18h30 
Dança Celta Folk 
19h00  
Encerramento 


