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Poda das árvores nas Freguesias 

 Poda das árvores nas Freguesias 

As árvores são fundamentais para a qualidade ambiental e estética dos  

espaços urbanos e necessitam de uma manutenção periódica para que 

se conservem seguras, saudáveis e com aspeto visual agradável .  

Nesse sentido, a Junta da União tem vindo a realizar a poda de árvores 

em vários locais das Freguesias, durante esta semana essa intervenção 

teve lugar no conjunto habitacional do Manso em Leça do Balio. 

Início das obras de reabilitação do ringue da Lomba em Guifões 

Teve início esta semana a reabilitação do ringue da Lomba, trata-se de 

um espaço abandonado há algum tempo que esta União de Freguesias 

decidiu reabilitar e colocar novamente à disposição da população.  

Iniciou-se a limpeza do terreno adjacente e durante este mês irão ser 

realizadas as obras necessárias, assim como a colocação de balizas de 

futebol e tabelas de basquetebol novas. 

 



Colocação do abrigo de passageiros no Padrão da Légua em Leça 

do Balio 
Está concluída a colocação do abrigo de passageiros na Rua Monte da 

Mina no Padrão da Légua. Esta obra vem resolver uma situação 

identificada há algum tempo, pois era uma tarefa difícil encontrar um 

abrigo nas imediações nos dias de chuva, ficando assim garantidas com 

esta intervenção melhores condições de utilização e de segurança. A 

Junta da União gostaria de fazer um agradecimento especial ao Sr. 

Almeida, morador do referido arruamento, pela sua colaboração na obra. 

 

 Conclusão do arranjo urbanístico na Rua Monte dos Pipos em 

Guifões 
A obra de requalificação da zona de lazer na Rua Monte dos Pipos  

promovida pela Junta da União  encontra-se já concluída. 

Atualmente este espaço conta com equipamentos de lazer, bem como 

com alguns aparelhos biomecânicos para a prática de exercício 

físico, tornando-se assim num agradável local de convívio. 
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  4º Circuito Matosinhos Jovem ADSL 
Realiza-se no próximo Domingo, dia 8 de Março, o 4º Circuito 

Matosinhos Jovem ADSL, prova de abertura do calendário de estrada 

da Federação Portuguesa de Ciclismo. 

O percurso da prova passa pelas vias públicas Rua Dr. Silva Santos e 

Rua D. Frei Lopo Pereira de Lima que serão encerradas à circulação 

automóvel por volta das 8h30. 
A União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões solicita 

e agradece a compreensão e boa colaboração de todos e gostaria 

desde já, de convidar toda a população a assistir ao evento. 

 Intervenção no viaduto da Rua da Cal em Custóias 
Iniciou-se esta semana o processo de requalificação do viaduto da Rua 

da Cal. 

A Junta da União tem efetuado várias intervenções de requalificação e 

reabilitação das suas vias públicas, e foi neste contexto que esta ação foi 

programada. Além das obras de beneficiação em toda a extensão da via, 

está prevista a construção de valeta e passeio pedonal de forma a 

facilitar o trânsito em segurança de pessoas e veículos. 


