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Castrum Quiffiones - Reviver o Castro de Guifões 

Castrum Quiffiones - Reviver o Castro de Guifões 

De 5 a 7 de junho, no Clube de Caçadores de Matosinhos decorreu o evento Castrum Quiffiones - Reviver o Castro 

de Guifões.  

Este evento, organizado pela Junta da União das Freguesias de Custóias, Leça do balio e Guifões, com o apoio do 

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos e do Clube de Caçadores de Matosinhos, levou o visitante a recuar 

milhares de anos na vida de uma população e nas tradições do povo que deu origem à boa terra de Guifões. 
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Férias Desportivas 2015 

A Junta da União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e 

Guifões vai promover de 6 a 9 e de 13 a 16 de julho as Férias 

Desportivas 2015, com atividades como natação, praia, cinema, 

visitas guiadas, bowling, etc. 

Estas atividades destinam-se a alunos do pré-escolar e 1º ciclo 

residentes na União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e 

Guifões. As inscrições podem ser efetuadas em qualquer uma 

das Juntas de Freguesia da União até ao dia 19 de junho. 
Mais informações nas Juntas de Freguesia da União e no website 

da Junta http://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt. 

 Workshop “Eco-costura”  
Projeto Eco-Ideias em Guifões 

No dia 9, em Guifões, decorreu mais um workshop Eco-Costura inserido 

no projeto Eco-Ideias. Nesta ação, as formandas tiveram oportunidade de 

aprender pontos básicos de costura, e aplicá-los em trabalhos simples. 

Este workshop foi dinamizado pelas utentes do Centro de Dia da 

Associação Social e de Desenvolvimento de Guifões, numa troca 

intergeracional de elevado valor para todas as intervenientes. 

Workshop de produção de sacos de pano em Guifões 

No dia 11, na Junta de Freguesia de Guifões, teve lugar um workshop de 

produção de sacos de pano enquadrado no Projeto Eco-Ideias, 

promovido pela Junta da União das Freguesias.  

Esta ação, desenvolvida por técnicas da Lipor, consistiu no ensino da 

confeção de sacos de pano, reciclando materiais e economizando 

recursos de forma a contribuir para a poupança familiar. 

 

 Exposição de Mini Jardins em Guifões  

O Largo Padre Joaquim Pereira dos Santos, em Guifões, recebeu ontem, 

dia 11, a já habitual exposição de Mini Jardins.  

Este certame, contou com a participação de várias entidades da União 

das Freguesias, nomeadamente a Associação Social e de 

Desenvolvimento de Guifões, o Lar do Comércio, o Centro Cultural e de 

Solidariedade Social de Guifões, a Associação de Familiares, Utentes e 

Amigos do Hospital Magalhães Lemos e o Centro Social de Leça do Balio. 


