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MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ
DISTRIBUIU KITS COM MÁSCARAS A TODA
A POPULAÇÃO
A Câmara Municipal de Alfândega da Fé levou a cabo, nos
últimos dias, a distribuição de mais de 10 mil máscaras de
proteção e luvas junto de toda a população do concelho.
Cada pessoa recebeu gratuitamente, em sua casa, um kit
composto por duas máscaras, um par de luvas e um folheto
com ...

EXPOSIÇÃO COLETIVA DO GIA É PROPOSTA
CULTURAL PARA ASSINALAR O 25 D...

Celebrar abril em tempos de pandemia é o mote de um
programa cultural que a autarquia de Alfândega da Fé
preparou para assinalar a Revolução dos Cravos. O
Município de Alfândega da Fé vai apresentar, nesse dia, a
Exposição “Com Ciência da Liberdade”, uma exposição ...

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL À
DISTÂNCIA EM ALFÂNDEGA DA FÉ

A Revolução dos Cravos vai ser assinalada com várias
iniciativas virtuais O 25 de abril vai ser celebrado em
Alfândega da Fé à distância. O Dia da Liberdade será
assinalado com um conjunto de iniciativas para evocar a
data, mas este ano não poderão ser acompanhadas ...

A DECO INFORMA | SERVIÇOS CONTINUAM
ATIVOS

Os serviços da DECO (Associaação de Defesa do

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ ADQUIRE
VEÍCULO ELÉCTRICO E EQUIPAMENT...

O Município de Alfândega da Fé adquiriu uma viatura
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Consumido), prestados através do Município de Alfãndega
da Fé, continuam ativos através de contacto telefonico ou
email.

eléctrica equipada com o sistema de monda térmica. Uma
tecnologia duplamente amiga do ambiente, que permite
fazer o controlo de infestantes sem recurso a químicos
poluentes e potencialmente prejudiciais à saúde das ...

HASTEAR DA
BANDEIRA NACIONA...

Este ano a bandeira nacional
voltará a ser hasteada, pelas
9h, no edifício dos Paços do
...

2020/04/25

CONCERTO DOS
CRAVOS (EMISSÃ...

Vários artistas
alfandeguenses interpretam,
a partir de suas casas, temas
emblemáticos da ...

2020/04/25

COMEMORAR A
LIBERDADE E A D...

Contributo para a história das
Comemorações do 25 de abril
em Alfândega da Fé. Textos
de ...
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REVOLUÇÃO DOS
CRAVOS PARA C...

Às 17h00, o vídeo Revolução
dos Cravos para crianças,
será reproduzido na
plataforma facebook do ...
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