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Sinónimo de dias de excesso e de libertação, 
tempo de renovação e transição o Entrudo fez-
se ver e ouvir em Alfândega da Fé. Desfilou 
pelas ruas, dançou em bailes, trouxe a sátira 
social., fez-se de danças e contradanças, de 
“deixas” lançadas como críticas mordazes e 
voltou, passados muitos anos, a ser queimado 
num ritual simbólico que leva os males e 
anuncia uma nova era.

Carnaval 2013

ler mais...

Dia Europeu da Vítima de Crime
vai ser assinalado em Alfândega da Fé  

Jovens de Outrora preparam espetáculo que vai 
assinalar o Dia Europeu da Vítima de Crime. “O 
Vinho Mata” sobe ao palco do Auditório da Casa 
da Cultura a 24 de fevereiro, a partir das 15.00h.

 

 
ler mais... saber mais...

ler mais...

I Congresso de 
Educação especial
14 e 15 de Março

Biblioteca Municipal
Mais de 9.500 utilizadores ao longo de 2012 

Espaço Municipal tem vindo a afirmar-se como um 
importante pólo dinamizador do concelho no campo 
do acesso e promoção do livro e da leitura.

ler mais...

Livro de poesia é da autoria de 
Borges, natural de Vilar Chão, vai 
ser apresentado a 21 de fevereiro 
na Biblioteca Municipal.

Aida 

ler mais...

ler mais...

Iniciativa visa sensibilizar para a importância 
da proteção civil, nomeadamente para 
questões relacionadas com a prevenção.

IV Semana da Protecção Civil
25 de Fevereiro a 01 de Março 

ler mais...

01 a 03 Março

Uma sugestão para um fim de semana com um sabor diferente e também um 
convite para um passeio mais demorado pelo concelho de Alfândega da Fé, 
numa altura em que a primavera se faz anunciar com os campos a cobrirem-se 
do colorido típico das amendoeiras e cerejeiras em flor. 

Hotel & SPA Alfândega da Fé
Cereja e Amêndoa em destaque

ler mais...
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