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MENSAGEM DO PRESIDENTE | BOAS
FÉRIAS, EM SEGURANÇA
Caros e Caras Alfandeguenses,Aos nossos emigrantes e a
todos os visitantes Quero dar-vos as boas-vindas a
Alfândega da Fé! O mês de agosto é o mês de regresso de
muitos emigrantes à sua terra natal, é tempo das esperadas
férias, do reencontro com a família, com os amigos e com
os ...

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ PROMOVE
MERCADINHO DE VERÃO DURANTE O ...

O Município de Alfândega da Fé quer continuar a apoiar os
produtores e a economia locais, promovendo e dinamizando
o território através dos seus produtos de grande qualidade e
excelência. O Mercadinho da Cereja de Alfândega da Fé e
dos Produtos Locais, realizado em ...

EXECUTIVO MUNICIPAL APROVOU MEDIDA
EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS ...

Munícipes vão ter até 31 de dezembro deste ano a
possibilidade de pagarem faturas em atraso sem lugar à
cobrança de juros de mora O Executivo Municipal aprovou
em Reunião de Câmara uma proposta para apoiar as
famílias do concelho com dificuldades no cumprimento dos
...

AGENDA ESTRATÉGICA 2030 PARA
ALFÂNDEGA DA FÉ | O SEU CONTRIBUTO É F...

A Agenda Estratégica 2030 compreende um conjunto de

ABERTURA DO REGADIO DA CAMBA |
AGRICULTORES VÃO BENEFICIAR DA ÁGUA ...

Está concluída a obra de reabilitação do regadio da Camba.
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orientações da União Europeia destinadas a todos países e
territórios para que sejam definidas as estratégias locais,
nacionais e europeias de atuação, de modo a criar um
verdadeiro projeto de desenvolvimento ...

Os mais de 150 agricultores e os 320 ha beneficiados, das
aldeias de Agrobom, Saldonha e Valpereiro vão, ainda neste
verão, utilizar da água da barragem da Camba nas suas
explorações agrícolas e ...

EXPOSIÇÃO | O FIM
DA LINHA

Nuno Pinto Fernandes é
fotojornalista há 12 anos.
Natural de Sambade, no
concelho de Alfândega ...

2020/08/15 a 2020/10/18

EXPOSIÇÃO | “UMA
CEREJA NA ...

“Uma Cereja na Génese de
Eugénio e Zé Rodrigues” é o
nome da exposição que liga
dois grandes ...

2020/08/08 a 2020/09/30

PROGRAMA
VOLUNTARIADO
JOVEM...

O Programa Voluntariado
Jovem – Criação da Agenda
Estratégica 2030 para
Alfândega da Fé tem como ...

2020/07/31 a 2020/08/14

CONCURSO
FOTOGRÁFICO |
LAGO...

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

2020/06/22 a 2020/08/31

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