
 
Obras de recuperação dos passeios da Rua de Santiago em Custóias  

29º Aniversário do G.D.R.C. Alto de Avilhó  

Curso de Informática da vida, em Guifões 

 Obras de recuperação dos passeios da Rua 

de Santiago em Custóias  

Continuam as obras de reparação dos 

passeios das Freguesias. 

Esta semana os serviços de obras da Junta da 

União das Freguesias de Custóias, Leça do 

Balio e Guifões retomaram as obras de 

reabilitação dos passeios degradados da Rua 

de Santiago em Custóias. 

http://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/continuam-as-obras-de-reparacao-dos-passeios-das-freguesias
http://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/continuam-as-obras-de-reparacao-dos-passeios-das-freguesias


29º Aniversário do G.D.R.C. Alto de Avilhó  

No passado dia 31 de Janeiro, o Grupo 

Desportivo Recreativo Cultural Alto de Avilhó 

comemorou o seu 29º Aniversário na sua sede 

social.  

 

 

 

 

 

 

 

Num almoço-convívio onde estiveram 

presentes Corpos Gerentes, Equipa Técnica, 

Atletas, Pais, Sócios e simpatizantes da 

Colectividade, a festa foi enriquecida com as 

presenças do Dr. Guilherme Pinto, Presidente 

da Câmara Municipal de Matosinhos, e do 

Eng. Pedro Gonçalves, Presidente da Junta da 

União das Freguesias de Custóias, Leça do 

Balio e Guifões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De destacar também a presença do Dr. Júlio 

Lourenço, Vogal do Desporto e Lazer da Junta 

da União, da Dra. Ana Patrícia Fernandes, 

Presidente da Assembleia de Freguesia, do Sr. 

José Camelo, representante da Associação de 

Atletismo do Porto e Presidente dos Juízes de 

prova, de representantes do Agrupamento de 

Escolas Irmãos Passos e de alguns membros  

 do corpo da Polícia de Segurança Pública de 

Custóias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No discurso inicial, o Presidente do G.D.R.C. 

Alto de Avilhó, Joaquim Silva, endereçou 

algumas palavras de agradecimento a todos 

os presentes, seguindo-se as intervenções do 

Eng. Pedro Gonçalves e do Dr. Guilherme 

Pinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A festa prolongou-se durante a tarde e foi com 

prazer que os Diretores do G.D.R.C. Alto de 

Avilhó receberam as congratulações de todos 

os presentes, com votos de que a coletividade 

continue a crescer e a desenvolver o bom 

trabalho até aqui feito.  
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Curso de Informática da vida, em Guifões 

Teve início no dia 26 de janeiro, no edifício administrativo de Guifões, o primeiro Curso de 

Informática para a vida, promovido pela Junta da União. O grupo, constituído por 14 formandos 

e formandas, com idades compreendidas entre os 63 e os 80 anos, é prova viva de que nunca é 

tarde para adquirir novas competências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este projeto, tem como objetivo promover 

noções elementares de tecnologias de 

informação e comunicação junto da população 

sénior, para combater as dificuldades de 

integração, de comunicação e acesso à 

informação e, obviamente, a aquisição de 

novas competências, possibilitando aos seus 

formandos não só o contacto com o 

conhecimento, mas também a convivência 

com pessoas da sua faixa etária.  


