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ALFÂNDEGA DA FÉ COM SERVIÇO DE ATL E
APOIO À FAMÍLIA
Executivo Municipal aprovou regulamento de funcionamento
na Reunião da Câmara Alfândega da Fé vai disponibilizar
atividades de tempos livres (ATL) de 6 de julho a 7 de
agosto. O Executivo Municipal aprovou em Reunião de
Câmara o regulamento de funcionamento e as medidas
excepcionais aplicadas ...

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ RECEBEU O
GALARDÃO DE MUNICÍPIO AMIGO ...

O Município de Alfândega da Fé recebeu da Associação
Portuguesa de Gestão de Desporto - APOGESD e da
Cidade Social o galardão Município Amigo do Desporto
2019. Um reconhecimento atribuído à autarquia pelo
segundo ano consecutivo, somando mais uma distinção
nesta ...

OBRAS DE MELHORIA NAS PISCINAS
MUNICIPAIS

Autarquia quer abrir espaço de lazer a 4 de julho mas de
forma condicionada O espaço das piscinas municipais está
ser alvo de obras de melhoria para abrir portas este verão
com melhores condições. A intervenção abrange
essencialmente o tanque pequeno, mais ...

ASSEMBLEIA MUNICIPAL | 3ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL ...

No dia 27 de junho realiza-se a 3ª Sessão Ordinária da

CONSELHOS PARA AS VIAGENS DOS
EMIGRANTES

Covid-19: viajar para Portugal Esta informação do Ministério
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Assembleia Municipal no ano de 2020. A sessão tem início
às 15h00, no Auditório da Casa da Cultura Mestre José
Rodrigues. Face à atual situação epidemiológica, a
presença do público está interdita por motivos e ...

dos Negócios Estrangeiros e da Direção-Geral dos
Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas,
destinada aos emigrantes, faculta conselhos para a sua
deslocação a Portugal. Informa sobre as medidas ...

ATL DE VERÃO 2020

Destinatários: Crianças Pré-
escolar e 1º ciclo (com
frequência no Agrupamento
de Escolas de ...

2020/07/06 a 2020/08/07

CONCURSO
FOTOGRÁFICO |
LAGO...

Lagos do Sabor lança
concurso fotográfico que terá
prémios todos os meses! Os
Lagos do Sabor ...

2020/06/22 a 2020/07/22

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

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