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ALFÂNDEGA DA FÉ VOLTA A SER POLO DA
BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE DE GAIA
A Casa da Cultura Mestre José Rodrigues, em Alfândega da
Fé, volta a ser um dos espaços expositivos da Bienal
Internacional de Arte de Gaia que junta centenas de artistas
de diversas nacionalidades e obras de diversas ...

CARTA CONCELHIA DO PATRIMÓNIO |
MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ VAI MAPEAR
TODO O PATRIMÓNIO CONCELHIO

Identificar, dar a conhecer e preservar todo o património
material e imaterial do concelho é o principal objetivo do
trabalho que a autarquia alfandeguense está a realizar com
a construção da Carta Concelhia do Património. Um
importante documento que irá conter informação sobre o
património ...

CONCURSO DE FOTOGRAFIA: (RE) VIVA
TRADIÇÕES

O CIT - Centro de Interpretação do Território de Sambade/
Alfândega da Fé lança um novo Concurso fotográfico
dedicado às tradições! O registo fotográfico é uma das
melhores formas de reflexão na posteridade, não é
verdade? Por isso mesmo, desafiamo-lo mais uma vez a
juntar-se a nós na captura ...

FICA EM CASA, LÊ EM CASA

Na impossibilidade de fazermos, para já, a apresentação

MUSEU MUNICIPAL DE ARTE DE ALFÂNDEGA
DA FÉ TERÁ MOSTRA DIVERSIFICADA DE
OBRAS

Reprogramar a forma como pensamos e nos relacionamos
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presencial de livros, devido à pandemia, propomos aos
nossos leitores que assistam à apresentação virtual pelas
redes sociais e site do município. A iniciativa “Fica em Casa,
Lê em Casa” surge com o intuito de dar a conhecer livros de
...

com os museus, é esse o desafio para a criação do Museu
Municipal de Arte (MMA), a novíssima identidade matriz que
se pretende que molde toda a lógica expositiva deste novo
equipamento cultural. A designada “Casa do Adro”, situada
na zona ...
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