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OFICINAS REDE DE 
PATRIMÓNIO...

27 Abr 2017

CONCERTO DOS 
CRAVOS

25 Abr 2017

DIA INTERNACIONAL 
DOS MONUM...

18 Abr 2017

RASTREIO DO CANCRO ORAL

Mais de 160 pessoas efetuaram, no passado sábado, 
rastreios do cancro da cavidade oral numa iniciativa pela 
promovida pela Delegação de Bragança da LPCC com o 
apoio do Município de Alfândega da Fé e da ULS do 
Nordeste - Centro de Saúde de Alfândega da Fé e da Liga 
...

MEIA MARATONA DA 
CEREJA 2017

11 Jun 2017

A Meia Maratona da Cereja 
surge com a vontade de 
reavivar o Atletismo no 
Concelho e de reviver...

N.05 | 2017

INSTAMEET PROMOVE TERRITÓRIO

Mais de 20 utilizadores da rede social Instagramer 
passaram um fim de semana em Alfândega da Fé a 
partilhar fotografias do território numa rede social que 
soma já mais de 600 milhões de utilizadores. O convite 
partiu da Câmara Municipal de Alfândega da Fé que em 
conjunto com a Igersporto e o ...

REDE DE PATRIMÓNIO CULTURAL TRANSMONTANO | 
APRESENTADA EM ALFÂNDEGA...

 Arranca em Alfândega da Fé o projeto que visa promover a 
valorização e divulgação do património cultural transmontano 
com a realização da primeira Sessão das Oficina de 
Conhecimento em Património Cultural. Trata-se de um ciclo 
de ações que vão marcar o início de um ...

INOVAÇÃO SOCIAL | ALFÂNDEGA DA FÉ COMO 
EXEMPLO DE BOAS PRÁTICAS

Projeto de promoção do envelhecimento ativo esteve em 
destaque n 4.ª conferência de Gaia. A Presidente da Câmara 
Municipal de Alfândega da Fé, Berta Nunes, foi uma das 
oradoras convidadas da 4ª conferência de Gaia dedicada à 
temática da Inovação social, que decorreu ...

1 MILHÃO DE EUROS PARA A REGENERAÇÃO 
URBANA | PRIMEIRA FASE JÁ ARRA...

Estão a decorrer as obras de reabilitação do espaço 
público-centro que abrangem a ligação da zona envolvente 
à Torre do Relógio, até à Praça do Município. Esta é a 
primeira fase de um projeto que a Câmara quer concretizar 
até 2020 e que prevê a requalificação de ...

Quem já a viu em concerto 
reconhece-lhe o imenso 
carisma. Celina da Piedade 
tem levado o seu ...
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