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ALFÂNDEGA DA FÉ ACIONA PLANO
MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO
CIVIL
O Município de Alfândega da Fé decidiu acionar o Plano
Municipal de Emergência de Proteção Civil face à evolução
epidemiológica do novo coronavírus. De acordo com o
Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé,
Eduardo Tavares, a ativação deste plano de emergência vai
permitir o reforço das ...

ESTAMOS ON | PROPOSTAS VIRTUAIS -
BENEFÍCIOS REAIS

O Município de Alfândega da Fé continua ON e quer estar
mais próximo da população que, por força das
circunstâncias que se vivem, têm que permanecer em casa.
Assim foi preparado um programa virtual de atividades
culturais, desportivas, de leitura e bem estar que ...

COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Caros/as Municipes,Volto ao vosso encontro para fazer um
ponto de situação. Em breve, vamos acionar o Plano de
Emergência Municipal, medida que nos permitirá estar ainda
mais preparados para a proteção de todos/as. Agradeço,
mais uma vez, o vosso civismo e ...

COVID-19 | MEDIDAS, COMUNICADOS,
NOTÍCIAS

O Município de Alfândega da Fé disponibiliza neste espaço

PEDIDO DE RECEITUÁRIOS NO CENTRO DE
SAÚDE

No sentido de evitar deslocações, o Município de Alfândega

https://www.facebook.com/cmalfandegadafe?fref=ts
https://www.youtube.com/user/MunicipioAlfandegaFe
https://www.flickr.com/photos/cm-alfandegadafe
https://www.cm-alfandegadafe.pt/admin/manager/newsletter_versions/277/preview
https://www.cm-alfandegadafe.pt/pages/1
https://www.cm-alfandegadafe.pt/pages/1089/
https://www.cm-alfandegadafe.pt/pages/1119?news_id=858
https://www.cm-alfandegadafe.pt/pages/1119?news_id=859
https://www.cm-alfandegadafe.pt/pages/1119?news_id=859
https://www.cm-alfandegadafe.pt/pages/1119?news_id=857
https://www.cm-alfandegadafe.pt/pages/1119?news_id=857
https://www.cm-alfandegadafe.pt/pages/1119?news_id=850
https://www.cm-alfandegadafe.pt/pages/1119?news_id=850
https://www.cm-alfandegadafe.pt/pages/1119?news_id=851
https://www.cm-alfandegadafe.pt/pages/1119?news_id=851


toda a informação produzida no âmbito do COVID-19.
Notícias: Determinação do Isolamento Profilático Cuidados
a ter na deposição dos resíduos COMUNICADO | Comissão
Distrital de Proteção Civil IMPORTANTE: ...

da Fé, em articulação com as Juntas de Freguesia do
concelho e o Centro de Saúde, disponibilizam um serviço de
pedido de receitas de medicamentos via email e entrega de
medicação.Assim, se necessita de ...

PROPOSTAS DE BEM
ESTAR

Propostas de Bem Estar
Horário: 14h30 Acompanhe
no facebook: ...

2020/03/27

PROPOSTAS DE
LEITURA - GUER...

Propostas de Leitura -
Guerreiros da Saúde Contra o
Coronavírus Horário: 14h30
Acompanhe no ...

2020/03/26

HORA DO CONTO - A
ÁRVORE GE...

Hora do Conto - A Árvore
Generosa Horário: 14h30
Acompanhe no facebook: ...

2020/03/25

DESPORTO - AULA DE
GINÁSTIC...

Aula de Ginástica Horário:
14h30 Acompanhe no ...

2020/03/24
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