Concerto de Natal da Academia de Música da Maia
Xmas Trail - Trail solidário nas margens do Rio Leça
Judo – 6ª etapa do Torneio dos Samurais em Guifões
Festa de Natal do Centro Social e Cultural de Custóias e Festa de Natal da
Infância e da 3ª idade da ASDG - Associação Social e de Desenvolvimento de
Guifões

Concerto de Natal da Academia de Música
da Maia
A Academia de Música da Maia promoveu um
Concerto de Natal no dia 18 de dezembro
realizado no Centro Cultural de Leça do Balio
que contou com a participação dos alunos das
diferentes classes da Academia, do Tenor e
Maestro Fernando Teixeira, do pianista
Rodrigo Teixeira e do Coro Academia de
Música da Maia. Participaram também neste
evento os alunos da Escola de Música da
nossa União de Freguesias.

Xmas Trail - Trail solidário nas margens do
Rio Leça
Foram cerca de 900 os atletas que
participaram no último domingo, dia 20 de
dezembro, numa corrida com caracter solidário
nas margens do rio Leça em Matosinhos. O
Xmas Trail que contou com o apoio da Junta
da União das Freguesias de Custóias, Leça do
Balio e Guifões, decorreu num percurso com
uma extensão de aproximadamente 18
quilómetros ao longo do rio e contou com a
presença de alguns dos melhores atletas da
modalidade a nível nacional. Os principais
objetivos da organização foram alcançados:
- Exploração e abertura de um novo evento do
género, inédito nestes trilhos e no concelho de
Matosinhos, sendo que um grande número de
pessoas passou a conhecer novos locais para
treinos pessoais e os irá certamente
referenciar a colegas e amigos;
- Exploração de espaços de grande beleza do
concelho como as margens do Rio Leça e
onde a componente ecológica foi evidenciada;
- Evento com uma elevada componente social.

A prova teve como lema “Run for Charity”, e
traduziu-se no desempenho de cada atleta a
originar num donativo ao Gabinete de Ação
Social da União de Freguesias, para
aquisição de ajudas técnicas.
Paralelamente ao evento principal, foi
realizada uma caminhada com um percurso
mais reduzido, com cerca de 9 quilómetros, e
no sábado dia 19 teve lugar também uma
prova destinada aos mais novos, junto à
Ponte do Carro em Guifões.
Para além de uma prova física, este evento foi
um convívio entre trail runners, amigos e
atletas de elite, principalmente uma festa
onde o espírito Natalício e a Solidariedade
estiveram sempre presentes.

Judo – 6ª etapa do Torneio dos Samurais
em Guifões
Com organização da Associação Desportiva
Judo Force e da Associação de Judo do
Distrito do Porto, realizou-se no último
domingo, dia 20, a 6.ª Etapa 2015 do Torneio
dos Samurais para atletas dos 4 aos 12 anos,
federados e não federados, no Pavilhão
Municipal De Guifões.

Festa de Natal da Infância e da 3ª idade da ASDG - Associação Social e de
Desenvolvimento de Guifões e Festa de Natal do Centro Social e Cultural de Custóias
A Associação Social e de Desenvolvimento de Guifões, volta a festejar este ano a época
natalícia através da dinamização de dois espetáculos nos passados dias 17 e 18 de dezembro
no Salão Paroquial de Guifões.
De entre os vários convidados presentes, destacamos a presença do Presidente da Junta da
União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, Eng.º Pedro Gonçalves e da
Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Matosinhos, Dr.ª Lurdes Queirós.
No dia 18, foram os mais pequenos a fazer a festa. As crianças utentes da Creche e do Jardim
de Infância da ASDG brindaram os presentes com várias atuações sob o tema “ A Magia do
Natal”.
O Centro Social e Cultural de Custoias, por sua vez, organizou no último domingo dia 20 de
dezembro pelas 14:00h na sede do Centro Social a sua Festa de Natal. O programa iniciou com
um espetáculo de música de danças de Salão protagonizado pelo Duo Musical José António e
Manuel. Seguiu-se a Mensagem de Natal do Presidente do Centro Social, Manuel Cruz
endereçada a todos os Utentes, Associados e Convidados e encerrou com a cerimónia de
entrega de bolo-rei e chocolates a todos os utentes e associados da Instituição.
Marcaram presença entre os vários convidados presentes, o Presidente da Junta da União das
Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, Eng.º Pedro Gonçalves e a Vereadora da
Ação Social da Câmara Municipal de Matosinhos, Dr.ª Lurdes Queirós.
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