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MENSAGEM DO PRESIDENTE |
MERCADINHO DA CEREJA DE ALFÂNDEGA
DA FÉ E DOS PRODUTOS...
Caros e Caras Alfandeguenses Estamos numa das épocas
do ano mais aguardadas por todos nós, que mais identifica
o nosso concelho, a época das cerejas. Este fruto,
apreciado por todos nós, é o mote para a nossa principal
montra económica, cultural, desportiva e turística, a nossa
Festa da Cereja, ...

COMUNICADO | REABERTURA DA FEIRA
QUINZENAL

O Município de Alfândega da Fé informa que no dia 1 de
junho reabre ao público a feira quinzenal em Alfândega da
Fé. O acesso ao espaço vai estar sujeito a medidas de
prevenção e práticas de higiene recomendadas pela DGS e
Governo, que constarão no Plano de ...

INFORMAÇÃO | DESCONFINAMENTO EM
SEGURANÇA

A situação epidemiológica actual permite-nos a retoma de
serviços e atividades que tiveram que ser suspensos. No
entanto, é preciso ter presente no nosso dia-a-dia que há
medidas de segurança a cumprir que são essenciais para
que continuemos sem situações de ...

LARGADAS DE PARASITA PARA COMBATE À
VESPA DAS GALHAS DOS CASTANHEIR...

No âmbito do combate à vespa das galhas do castanheiro, a

FAMÍLIAS DE ALFÂNDEGA DA FÉ MAIS
PROTEGIDAS

Municipio distribui máscaras reutilizáveis por toda a
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Câmara Municipal de Alfândega da Fé promoveu a
realização de 12 largadas do parasitóide torymus sinensis
para combate à vespa da galha do castanheiro em várias
freguesias do concelho onde foram identificados ...

população A pensar na segurança de toda a população e
nas medidas necessárias para o desconfinamento, o
Município de Alfândega da Fé está a distribuir kits de
máscaras sociais, reutilizáveis junto das famílias ...

EXPOSIÇÃO |
ICONOGRAFIA CRI...

O CIT - Centro de
Interpretação do Território
recebe a partir de 16 de junho
a Exposição de ...

2020/06/16 a 2020/08/09

EXPOSIÇÃO | ROSTOS
DO DOURO

O A Galeria de Exposições da
Casa da Cultura Mestre José
Rodrigues recebe a partir de
2 de junho ...

2020/06/02 a 2020/08/02

WEBINAR : "O MEU
FILHO QUER...

Webinar : "O meu filho quer
estudar - Quais os apoios a
que temos direito?"Esta
atividade é ...

2020/05/29

PROPOSTA DE
LEITURA | UM HO...

Trazemos como proposta de
Leitura, o livro: “Um homem
na estrada” de Carlos
Simões. Nesta obra, ...

2020/05/28 a 2020/06/04

Câmara Municipal de Alfândega da Fé
Largo de D. Dinis 5350-014
Alfândega da Fé
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