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Sabia que? - O Caminho das Escadinhas

Sabia que o Caminho das Escadinhas no Monte Xisto em Guifões é um projeto
que interliga arquitetura, arte e natureza, inserido no programa Governamental
- Bairros Saudáveis.

Fotos : Ivo Tavares Studio – Architectural Photography

ler mais >>

Primeira obra do projeto "Caminho da Arte" é Templo, ainda em
fase de conclusão, da autoria do arquiteto Álvaro Siza Vieira

https://dashboard.mailerlite.com/preview/217194/emails/76578644109034868
https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/sabia-que-o-caminho-das-escadinhas


A primeira obra apresentada no âmbito do projeto "Caminho da Arte" chama-
se Templo, que está ainda em fase de conclusão, da autoria do arquiteto
Álvaro Siza Vieira, em Leça do Balio.

Foto: Lionesa - Associação de Arte, Cultura e Turismo

ler mais >>

Biblioteca Itinerante de Matosinhos vai circular por Custóias,
Leça do Balio e Guifões

A Biblioteca Itinerante de Matosinhos que tem como objetivos "combater o
isolamento, fomentar a leitura, ou ajudar a aceder às oportunidades que as
tecnologias de informação e comunicação abrem", vai circular pelas
freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões.

Foto: Biblioteca Florbela Espanca

ler mais >>
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Concerto do Coral da Senhora da Hora realizou-se este domingo
em Custóias

No  domingo, 15 de janeiro, pelas 15h30, realizou-se um Concerto do Coral da
Senhora da Hora, que teve lugar no Auditório da Vila de Custóias.

ler mais >>

Caminhada Cultural - Incursão pelo Corredor Verde e Vale do
Leça decorreu este sábado

https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/concerto-do-coral-da-senhora-da-hora-realizou-se-este-domingo-em-custoias


Visita Cultural Museu da
Filigrana - 25 janeiro

Visita Cultural ao Museu da Filigrana,
com ponto de partida no Largo do
Souto às 14h00

Decorreu no sábado de tarde, 14 de janeiro, uma Caminhada Cultural -
Incursão pelo Corredor Verde e pelo Vale do Leça, com um percurso de 5 km.

ler mais >>

Próximos eventos
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União das Freguesias Custóias,
Leça do Balio e Guif ões
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