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ENTRUDO EM ALFÂNDEGA DA FÉ COMO
MANDA A TRADIÇÃO
A partir do dia 21 de fevereiro os alfandeguenses saem à
rua para festejar o Entrudo como manda a tradição. A
autarquia, em colaboração com várias entidades locais,
preparou dois cortejos e várias encenações de rua onde não
faltará diversão e muita folia. No dia 21, acontece o cortejo
escolar, ...

VÊM AÍ MARÇO, O MÊS DO TEATRO EM
ALFÂNDEGA DA FÉ

Em março Alfândega da Fé abre, uma vez mais, portas ao
teatro com quatro peças num festival dedicado à arte da
representação. A Casa da Cultura Mestre José Rodrigues
vai ser palco de dramas, comédias e, este ano, de uma
Revista à Portuguesa. O Festival de Teatro ...

ALFÂNDEGA DA FÉ INVESTE NO TURISMO |
AUTARQUIA QUER ATRAIR MAIS VIS...

O Município de Alfândega da Fé quer atrair mais visitantes e
dinamizar o turismo no concelho e para tal tem previsto um
conjunto de investimentos para promover e dinamizar as
potencialidades turísticas do território, tornando-o mais
atrativo para quem o visita. É o ...

EXECUTIVO MUNICIPAL APROVA APOIOS A
INSTITUIÇÕES LOCAIS E PROCESSOS...

Na última reunião de câmara, o Executivo Municipal

INATEL | VIAGENS 55+

O Município de Alfândega da Fé, através da parceria com a
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aprovou a celebração de protocolos e apoios a instituições
locais para o ano 2020 e deu andamento a processos de
execução de obras e investimentos que vão ser feitos no
concelho. Um dos casos de apoio a ...

Fundação Inatel, divulga as viagens programadas para
2020. Os munícipes podem fazer a sua inscrição no serviço
de atendimento da Biblioteca Municipal e conhecer todas as
condições. Viagens: 55+ para o ano ...

KM VERTICAL | 5ª
EDIÇÃO

Corrida única e especial, num
percurso sempre em
ascensão, com quase 1.000
metros de desnível ...

15 Mar 2020

SESSÃO DA
ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

No dia 29 de Fevereiro
realiza-se a 1ª Sessão
Ordinária da Assembleia
Municipal no ano de 2020. ...

29 Fev 2020

CORTEJOS DO
ENTRUDO

Já estão agendados os dois
cortejos, nos dias 23 de
fevereiro (domingo) e 25 de
fevereiro (terça ...

23 a 25 Fev 2020

EXPOSIÇÃO |
ASSEMBLEIA DA R...

A conceção ideológica atual
da Exposição intitulada
Assembleia da República –
História do ...

11 Fev 2020 a 11 Abr 2020
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