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Processo de desagregação da União das Freguesias

O processo de desagregação da União das Freguesias de Custóias, Leça do
Balio e Guifões foi enviado esta quarta-feira e remetida para a Assembleia da
República.

ler mais >>

Espetáculo de Natal "Aladino em Patins" irá decorrer de 16 a 18 de
dezembro no Pavilhão Municipal de Custóias

https://dashboard.mailerlite.com/preview/217194/emails/74482724978558093
https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/processo-de-desagregacao-da-uniao-das-freguesias


O espetáculo de Natal "Aladino em Patins" organizado pelo Rolar Matosinhos vai
decorrer nos dias 16 a 18 de dezembro no Pavilhão Municipal de Custóias.

ler mais >>

IV Encontro de Cantares do Ciclo Natalício realiza-se este
domingo na Igreja Paroquial de Custóias

https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/espetaculo-de-natal-aladino-em-patins-ira-decorrer-de-16-a-18-de-dezembro-no-pavilhao-municipal-de-custoias


O IV Encontro de Cantares do Ciclo Natalício, realiza-se no próximo dia 18 de
dezembro, domingo, pelas 15h30, na Igreja Paroquial de Custóias.

ler mais >>

Festa do componente do Rancho Regional de Guifões

A União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões esteve presente na
Festa do componente do Rancho Regional de Guifões, que se realizou no
domingo, 11 de dezembro.

ler mais >>

https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/iv-encontro-de-cantares-do-ciclo-natalicio-realiza-se-este-domingo-na-igreja-paroquial-de-custoias
https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/festa-do-componente-do-rancho-regional-de-guifoes


Aladino em Patins - 16 a 18
dezembro

O espetáculo de Natal "Aladino em
Patins" organizado pelo Rolar
Matosinhos vai decorrer nos dias 16 a
18 de dezembro no Pavilhão Municipal
de Custóias.

Xmas Trail - 18 dezembro

A 10.ª edição do Xmas Trail
(caminhada e trail de 10 km) neste
domingo,. Valor das inscrições será
entregue na totalidade à Instituição
Ajuda Fraterna de São Martinho de
Guifões.

Peça de teatro "Neste Natal ninguém passa mal!" realizou-se
este domingo no Salão Paroquial de Guifões

A peça de teatro "Neste Natal ninguém passa mal!" que foi escrita e encenada
por Cristiana Leite pela Companhia de teatro Todos em Cena, recentemente
sedeada em Custóias, teve lugar este domingo, 11 de dezembro, no Salão
Paroquial de Guifões.

ler mais >>

Próximos eventos

https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/peca-de-teatro-neste-natal-ninguem-passa-mal-realizou-se-este-domingo-no-salao-paroquial-de-guifoes


IV Encontro de Cantares do
Ciclo Natalício - 18 dezembro

O IV Encontro de Cantares do Ciclo
Natalício, realiza-se no próximo dia 18
de dezembro, domingo, pelas 15h30,
na Igreja Paroquial de Custóias.
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