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Concerto com Mor karbasi e Seminário “Os Judeus em Trás-os-Montes: contributos para a criação de uma rota” marcaram o início das 
iniciativas relacionadas com o Festival Sete Sóis Sete Luas no concelho e coroaram de êxito as Comemorações do Feriado Municipal.
A Festa do Mediterrâneo e Mundo Lusófono regressa a 27 de Julho com os gregos Yannis e Gorkem Saoulis. 
A abertura da Exposição do Alfandeguense Armando Lopes foi outra das iniciativas a marcar o 29 de junho no concelho. 

Comemorações do Feriado Municipal | 29 de Junho 

ler mais...

Festival Sete Sóis Sete Luas

seminário “Os Judeus em Trás-os-Montes: 
contributos para a criação de uma rota”

Exposição “Do espírito na arte”
de Armando Lopes

O último fim de semana de junho foi também altura para a Banda 
Municipal de Alfândega da Fé comemorar o 11º aniversário. A 
formação assinalou a data com o lançamento de um DVD onde 
consta grande parte do seu repertório. À iniciativa associou-se a 
Banda de Carviçais e a Orquestra Juvenil de Alfândega da Fé.  
O auditório da Casa da Cultura Mestre José Rodrigues encheu-se 
para assistir ao espetáculo e as palmas fizeram-se ouvir na altura 
de felicitar a Banda Municipal pelo trabalho desenvolvido ao longo 
desta última década. 

Banda Municipal de Alfandega da Fé
Uma década a dar música  

ler mais... Joaquim Ribeiro

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé 
celebrou um protocolo de colaboração 
com o Exército Português tendo em 
vista a implementação no município de 
um serviço de informação e divulgação 
de assuntos de natureza militar.

Município celebra Protocolo 
com Exército Português 

ler mais...

Festa da Cereja 2013 
Reveja os melhores momentos
A edição deste ano da Festa da Cereja trouxe a 
Alfândega da Fé milhares de pessoas, num fim 
de semana prolongado marcado pela 
promoção cultural, turística e económica do 
concelho. O evento proporcionou momentos 
culturais e de convívio e cumpriu a sua principal 
finalidade, ou seja, dar a conhecer o que 
Alfândega da Fé tem de melhor: a hospitalidade 
das suas gentes, a sua história e cultura, a 
qualidade dos seus produtos tradicionais. 

ler mais...

A estrada que liga a Colmeais à nacional 315 apresentava um 
avançado estado de degradação. Daí que a autarquia tenha 
definido como uma das prioridades a requalificação desta 
Municipal. 

Estrada de Colmeais | obras já arrancaram
As obras vão permitir melhorar as condições de circulação 

e segurança da via. 

ler mais...

Alfândega da Fé já tem um Conselho Municipal 
Sénior. Uma estrutura que pretende dar voz aos 
seniores do concelho envolvendo-os nas 
tomadas de decisão respeitantes às políticas 
para a terceira idade. 

Conselho Municipal Sénior 

ler mais...

Foi aprovado pelo Conselho Local de Ação Social o plano de acção da 
Rede Social de Alfândega da Fé para o ano de 2013. Trata-se de um 
documento onde estão reunidas as diferentes áreas/ população alvo e 
acções a executar durante o corrente ano, tendo como objectivo o 
desenvolvimento social do concelho. 

Rede Social – Aprovado Plano de Ação para 2013 

ler mais...

Em funcionamento desde 2012 o Gabinete de Apoio ao 
Consumidor e ao sobreendividado está, agora, sedeado nas 
instalações do antigo edifício da Câmara Municipal, por cima do 
tribunal, em conjunto com os restantes Serviços de Ação Social 
do Município. 

Gabinete de Apoio ao Consumidor e ao Sobreendividado - Novas Instalações 

ler mais...
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