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Intervenção na Escola Básica do Padrão da Légua

Prosseguimos com a manutenção das Escolas, com intervenção na Escola
Básica do Padrão da Légua.

ler mais >>

Evento "Livros Solidários" realiza-se entre os dias 13 a 16 de
fevereiro no Centro Cívico de Custóias

https://dashboard.mailerlite.com/preview/217194/emails/77198614255895567
https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/intervencao-na-escola-basica-do-padrao-da-legua


No âmbito do trabalho em Rede desenvolvido entre a União das Freguesias de
Custóias, Leça do Balio e Guifões e as Conferências Vicentinas de Custóias,
vamos levar a cabo uma ação de solidariedade “Livros Solidários” com o
objetivo de angariar verbas para a aquisição de alimentos e posterior
distribuição pelas famílias carenciadas, que beneficiam do apoio alimentar
através desta entidade.

ler mais >>

Substituição do piso na área envolvente ao Coreto de Guifões

Substituição do piso na área envolvente ao Coreto de Guifões. Intervenção da
responsabilidade da Câmara Municipal de Matosinhos.

ler mais >>

https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/evento-livros-solidarios-realiza-se-entre-os-dias-13-a-16-de-fevereiro-no-centro-civico-de-custoias
https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/substituicao-do-piso-na-area-envolvente-ao-coreto-de-guifoes


Noite de Carnaval organizada pela March'art realiza-se no
próximo dia 20 de fevereiro

A Noite de Carnaval organizada pela March'art - Marcha Popular do Padrão da
Légua, vai realizar-se no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Leça do
Balio, no próximo dia 20 de fevereiro.

Foto: March'art

ler mais >>

Palestras sobre nutrição e exercício físico realizam-se este mês
nas piscinas de Custóias, Leça do Balio e Guifões

https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/noite-de-carnaval-organizada-pela-marchart-realiza-se-no-proximo-dia-20-de-fevereiro


As palestras sobre nutrição e exercício f ísico, organizadas pela Matosinhos
Sport, realizam-se este mês nas piscinas de Custóias, Leça do Balio e Guifões.

Foto: Matosinhosport

ler mais >>

IX Encontro de Janeiras teve lugar a 29 de janeiro em Guifões

https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/palestras-sobre-nutricao-e-exercicio-fisico-realizam-se-este-mes-nas-piscinas-de-custoias-leca-do-balio-e-guifoes


A nona edição do encontro de Janeiras teve lugar no domingo, 29 de janeiro,
na Igreja de Guifões.

ler mais >>

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

As inscrições estão abertas a partir de segunda-feira, para residentes nesta
União de Freguesias com 65 ou mais anos de idade, para a visita ao Pavilhão da
Água, no Porto.

ler mais >>

Conjunto de Tarefas de Manutenção na EB23 de Custóias

https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/ix-encontro-de-janeiras-teve-lugar-a-29-de-janeiro-em-guifoes
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-pavilhao-da-agua


Executamos um conjunto de tarefas de manutenção na EB23 de Custóias.

ler mais >>

Reunião de Câmara em Custóias

Em Custóias, no Auditório da Vila, recebeu-se a reunião da Câmara Municipal
de Matosinhos, na quarta-feira, 24 de janeiro.

Foto: Câmara Municipal de Matosinhos

ler mais >>

https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/centro-social-e-cultural-de-custoias-celebrou-39-aniversario
https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/reuniao-de-camara-em-custoias


Rastreios Glicemia e Tensão
Arterial - 13, 15 e 17 de Fevereiro

A 13 de fevereiro, o rastreio será
realizado no Largo do Souto, em
Custóias; a 15 de fevereiro, no Largo
do Araújo, em Leça do Balio e a 17 de
fevereiro, no largo da Junta de
Freguesia em Guifões. Os rastreios
serão efetuados das 14h30 até às
17h00.

Evento "Livros Solidários" - 13 a
16 de Fevereiro

Objetivo de angariar verbas para a
aquisição de alimentos e posterior
distribuição pelas famílias
carenciadas, que beneficiam do
apoio alimentar através desta
entidade.

No Centro Cívico de Custóias, das
14H00 às 17H00, poderão contribuir
para esta campanha através da
aquisição de um livro, que terá o valor
simbólico de 1 €.

União das Freguesias Custóias,
Leça do Balio e Guif ões

Largo do Souto, 287 | 4460-830 Custóias,
Matosinhos
Portugal
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