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Bilhetes para o espetáculo de Natal "Aladino em Patins" estão
disponíveis

Os bilhetes para o espetáculo de Natal de Patinagem Artística “Aladino em
Patins” organizado pelo Rolar Matosinhos que se vai realizar no Pavilhão
Municipal de Custóias, entre os dias 16 a 18 de dezembro, estão disponíveis.

https://dashboard.mailerlite.com/preview/217194/emails/72145209025103252


ler mais >>

Peça de teatro "Isto Incha, desincha e passa" realizou-se no
Auditório de Custóias

A peça de teatro "Isto Incha, desincha e passa" escrita e encenada por
Cristiana Leite pela Companhia - Todos em Cena, realizou-se no passado
domingo no Auditório de Custóias.

ler mais >>

Sessão Fundos Comunitários PRR (Plano de Recuperação e
Resiliência) + PT2030 realizou-se no Lionesa Business Hub

https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/bilhetes-para-o-espetaculo-de-natal-aladino-em-patins-estao-disponiveis
https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/peca-isto-incha-desincha-e-passa-realizou-se-este-domingo-no-auditorio-de-custoias


Sessão sobre os Fundos Comunitários PRR (Plano de Recuperação e Resiliência)
+ PT2030 realizou-se na passada sexta-feira no Lionesa Business Hub.

ler mais >>

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos realiza-se de 19 a 27
de novembro

https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/sessao-fundos-comunitarios-prr-pt2030-realizou-se-esta-sexta-feira-no-lionesa-business-hub


A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos deste ano realiza-se de 19 a 27
de novembro, com o tema central a ser "Têxteis Circulares e Sustentáveis".

ler mais >>

Inscrições estão abertas para a 10.ª edição do Xmas Trail

https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/semana-europeia-da-prevencao-de-residuos-realiza-se-de-19-a-27-de-novembro-com-o-tema-%25e2%2580%259ctexteis-circulares-e-sustentaveis%25e2%2580%259d


Inauguração da Iluminação
de Natal - 25 Novembro

Inauguração das iluminações de
Natal que vão ser acendidas a partir
das 18h00 até às 00h00.

Gala de Desporto de
Matosinhos - 26 Novembro

Gala de Desporto em Matosinhos a
partir das 21h00 que homenageia
dezenas de equipas e centenas de
atletas, no Centro de Desportos e
Congressos.

Gala Final da 6.ª edição da
Gala de Fado - 26 Novembro

Gala f inal da 6.ª edição da Gala de
Fado no Salão Paroquial de Guifões às
21h00.

II edição do Vozes da Minha
Terra - 27 Novembro

II edição do Vozes da Minha Terra no
Auditório da Vila de Custóias a partir
das 15h30

As inscrições estão abertas para a 10.ª edição do Xmas Trail que se vai realizar
a 18 de dezembro deste ano, com uma caminhada e trail de 10 km.

ler mais >>

Próximos eventos

https://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/noticias/inscricoes-estao-abertas-para-a-10-edicao-do-xmas-trail
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