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FESTIVAL DE TEATRO

05 a 26 Mar 2017

No mês em que se assinala o 
Dia Mundial do Teatro (27 de 
Março), a Câmara Municipal 
de Alfândega ..

.

FPF – PROJETO 1, ESCOLA 
DE ...

03 a 04 Mar 2017

A ação vai-se realizar no dia 
03/03/2017 das 20h30 às 
23h30 e no dia 04/03/2017 
das 09h30 às ...

TRANSPARÊNCIA ABSOLUTA | MUNICÍPIO ATINGE 
PONTUAÇÃO MÁXIMA NO ÍNDICE DE TRANSPA..
.
Pelo terceiro ano consecutivo Alfândega da Fé lidera a 
lista dos municípios mais transparentes do país. A 
autarquia viu a sua posição consolidada ao atingir a 
pontuação máxima em todos os critérios de avaliação. 
Uma posição que traduz o compromisso na 
disponibilização de informação de interesse ...

ALFÂNDEGA DA FÉ MUNICÍPIO SAUDÁVEL | 
AUTARQUIA APOSTA EM PLANO LOCA...

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé quer implementar 
um Plano Local de Promoção da Saúde. A ideia passa por 
delinear uma estratégia que aposte na prevenção e 
sensibilização. Um plano que vai envolver outras instituições 
locais e diversos setores, não só os ..

ALFÂNDEGA DA FÉ DEBATE SUCESSO ESCOLAR | 
REUNIÃO COM COMUNIDADE ESC...

A Comunidade intermunicipal das Terras de Trás-os-
Montes- CIM-TTM-vai investir 5 milhões de euros num 
plano inovador de combate ao abandono e insucesso 
escolar. O plano vai abranger os 9 concelhos que integram 
esta comunidade e pretende contribuir para contrariar

ESCULTOR JOSÉ RODRIGUES HOMENAGEADO EM 
ALFÂNDEGA DA FÉ | TRIBUTO AO...

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé promove, a 18 de 
fevereiro, uma homenagem ao escultor José Rodrigues, 
desaparecido no passado mês de setembro. A homenagem 
acontece no espaço cultural Alfandeguense ao qual o escultor 
emprestou o nome: a Casa da Cultura. O ...

ALFÂNDEGA DA FÉ E SANTA CRUZ ESTREITAM LAÇOS 
| PRESIDENTE DO MUNICÍ...

A Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, 
Berta Nunes, recebeu o homólogo do município Cabo-
verdiano de Santa Cruz, Carlos Silva, que esteve em visita 
oficial ao concelho nos dias 5 e 6 de fevereiro.A visita teve 
como principal objetivo o estreitamento de ...

ENTRUDO 2017

27 a 28 Fev 2017

KM VERTICAL - SUBIDA 
SERRA ...

19 Fev 2017

KM VERTICAL - SUBIDA 
SERRA DE BORNES 
Venha competir no meio da 
natureza com vistas ...
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