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Abrigo de passageiros colocado no Largo do Souto

Foi recentemente colocado um abrigo de passageiros no Largo do Souto, em
Custóias. Intervenção da responsabilidade da Câmara Municipal de Matosinhos.

ler mais >>

Bicicletas Elétricas para a equipa dos guarda-rios do Rio Leça

https://dashboard.mailerlite.com/preview/217194/emails/75206339771500528
https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/abrigo-de-passageiros-colocado-no-largo-do-souto


A 4 de janeiro, ao f inal da manhã, disponibilizamos à equipa dos Guarda Rios do
Rio Leça duas bicicletas elétricas para maior ef iciência no seu trabalho.

ler mais >>

Colocação de Lombas na Rua Teixeira Lopes

Colocação de lombas na Rua Teixeira Lopes.  Intervenção da responsabilidade
da Câmara Municipal de Matosinhos.

ler mais >>

https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/bicicletas-eletricas-para-a-equipa-dos-guarda-rios-do-rio-leca
https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/colocacao-de-lombas-na-rua-teixeira-lopes


Inscrições abertas para residentes na União das Freguesias com
mais de 65 anos para visita cultural ao Museu da Filigrana

No âmbito do plano anual de atividades da Junta da União, durante o ano de
2023, serão promovidas várias Visitas Culturais para residentes nesta União de
Freguesias com mais de 65 anos, sendo que as inscrições estão abertas a
partir de quarta-feira, 4 de janeiro,  para a visita ao Museu da Filigrana, em
Gondomar.

ler mais >>

Inauguração de Peça Escultórica alusiva ao Caminho Central de
Santiago

https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/inscricoes-abertas-para-residentes-na-uniao-das-freguesias-com-mais-de-65-anos-para-visita-cultural-ao-museu-da-filigrana


Sessão Pública de
Apresentação "O Rio em 2023 -
Execução Projeto React-EU
Portugal 2020 - 7 de Janeiro

Na Lionesa Business Hub, na sede da
Associação de Municípios, a partir das
15h00, sessão de apresentação "O Rio
em 2023 -  Execução do projeto
REACT-EU Portugal 2020"

Concerto de Natal - 8 de
Janeiro

Concerto de Natal a 8 de Janeiro às
16h00 na Igreja Paroquial de São Tiago
de Custóias com o Coro Litúrgico
Santa Cecília. 

Foi inaugurada no dia 31 de dezembro de 2022 de manhã uma Peça Escultórica
alusiva ao Caminho Central de Santiago, na Rua de Recarei.  Uma peça que
simultaneamente enaltece o caminho e dá orientação aos peregrinos.

ler mais >>

Próximos eventos

http://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/
mailto:geral@jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt
https://www.facebook.com/uniaodasfreguesiascustoiaslecadobalioguifoes
https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/inauguracao-de-peca-escultorica-alusiva-ao-caminho-central-de-santiago


União das Freguesias Custóias,
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