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Reabilitação do Conjunto Habitacional do
Esquinheiro em Guifões
Construído em 1997, o Conjunto Habitacional
do Esquinheiro, em Guifões, está atualmente a
ser reabilitado pela Câmara Municipal de
Matosinhos.
A obra tem um custo orçamentado de
1.225.000,00€
e
prevê,
entre
outros
melhoramentos, o isolamento térmico das
fachadas e a colocação de nova cobertura
também com isolamento térmico.

Intervenção nos passeios da Rua de
Santiago em Custóias
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,
realizou esta semana obras de reparação de
algumas zonas que apresentavam sinais de
degradação ao longo dos passeios da Rua de
Santiago em Custóias.

Construção de acesso pedonal no Monte
dos Porridos em Guifões
A zona envolvente ao parque de lazer da Rua
Monte dos Porridos em Guifões dispõe agora
de um percurso pedonal pavimentado. Esta
obra, promovida pela Junta da União das
Freguesias permitiu dotar o espaço de
melhores condições para passeios a pé ou de
bicicleta.

Arranjos no pavimento na Praceta do
Padrão da Légua
A Junta da União das Freguesias procedeu
também esta semana à reparação de várias
zonas degradadas do pavimento da Praceta
do Padrão da Légua.

Corta-Mato em Leça do Balio
Realizou-se no passado dia 28 de novembro no
Parque da Maínça / Ribeira de Picoutos o
Campeonato Regional de Corta-Mato, prova
inserida no calendário oficial da Associação de
Atletismo do Porto, que contou com a presença
de 500 atletas.
Destaca-se a primeira participação da equipa
de Atletismo do Grupo D. R. C. Alto de Avilhó
que obteve um 3º lugar no escalão Benjamins B
- Feminino através da atleta Mariana Pinheiro e
um 4º lugar no escalão Benjamins A - Feminino
com a atleta Tatiana Moreira.

RH Mais no Centro Empresarial da Lionesa
em Leça do Balio
Nasceu no centro empresarial da Lionesa, em
Leça do Balio, um Contact Center com
capacidade para mil trabalhadores. O espaço
será utilizado para o atendimento ao cliente da
empresa Vodafone e, até ao final do ano,
deverá gerar 600 novos postos de trabalho.
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