Notícias
Arranjo urbanístico na Rua Monte dos Porridos em Guifões
Escola Haibike RMC - ADSL na 8ª Volta a Portugal de Cadetes
Conclusão de trabalhos de recuperação de caminho pedonal na Rua Padre
Arnaldo Duarte em Leça do Balio

Arranjo urbanístico na Rua Monte dos
Porridos em Guifões
A Rua Monte dos Porridos em Guifões dispõe agora
de uma zona de lazer, obra promovida pela Junta
da União das Freguesias.
Este espaço conta com vários equipamentos de
lazer, bem como com alguns aparelhos biomecânicos
para
a
prática
de
exercício
físico, tornando-se assim num agradável local de
convívio.

Escola Haibike RMC - ADSL na 8ª Volta a Portugal
de Cadetes
Realizou-se entre os dias 17 e 19 na Região Centro a 8ª
Volta a Portugal de Cadetes, que complementou com a
Volta a Portugal do Futuro na categoria de Sub-23, a
equipa Matosinhense Escola Haibike RMC - ADSL esteve
presente com seis atletas representando pela primeira vez
o Município nesta vertente de estrada a tão alto nível.
Com uma prestação muito boa, sendo a primeira vez que
uma equipa de vertente primordial do XCO/BTT compete
nesta vertente, a sua participação saldou-se como muito
positiva, tendo inclusive conquistado na segunda etapa o
primeiro lugar na primeira meta volante e o terceiro lugar
na segunda meta volante.
Saldo muito positivo e que enche de orgulho o Clube, a
Junta da União das Freguesias de Custóias Leça do Balio
e Guifões e o Concelho de Matosinhos.

Conclusão de trabalhos de recuperação de
caminho pedonal na Rua Padre Arnaldo
Duarte em Leça do Balio
A interseção da Rua Padre Arnaldo Duarte com a
Rua da Liberdade em Leça do Balio foi dotada de
um novo passeio, obra promovida pela Junta da
União das Freguesias.
Este espaço foi também limpo e o terreno nivelado.

União das Freguesias | Gabinete de Comunicação
Largo do Souto, 287, 4460-830 Custóias
Tel. 229511144 | geral@jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt

