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PROGRAMA 1º DIREITO ARRANCA EM
ALFÂNDEGA DA FÉ
Já foram submetidas as primeiras 10 candidaturas para
reabilitação de habitações no concelho Alfândega da Fé
submeteu as primeiras 10 candidaturas para reabilitação de
habitações no âmbito do programa 1º Direito. O Município
identificou 140 situações habitacionais que reúnem os
requisitos ...

BIBLIOTECA MUNICIPAL RECEBE DOAÇÃO DE
DUAS CENTENAS DE LIVROS

No passado dia 25 a Biblioteca Municipal de Alfândega da
Fé enriqueceu o seu acervo bibliográfico e audiovisual com
uma doação feita pelo alfandeguense professor João Miguel
Reboredo, num ato simples que contou com a presença do
Presidente da Câmara Municipal, Engº ...

ABERTAS CANDIDATURAS PARA APOIO AO
ENSINO SUPERIOR

O Município de Alfândega da Fé abre a partir de hoje, 1 de
Setembro, as candidaturas para atribuição de Bolsas de
Estudo aos estudantes naturais ou residentes, no concelho
de Alfândega da Fé, que se encontrem a frequentar os
cursos de CET, Licenciatura ou ...

MÚSICA ELECTRÓNICA PARA PROMOVER O
TERRITÓRIO

Dj Alfandeguense quer divulgar Tras-os-Montes através da

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ADESÃO DO
COMÉRCIO LOCAL AOS VOUCHERS DO PR...
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música electrónica Music in Places é o nome do projeto
apresentado pelo DJ Durval, residente em Alfândega da Fé,
que pretende divulgar e promover o território transmontano
através da música electrónica. O DJ ...

Alfândega da Fé O Município de Alfandega da Fé quer
continuar a apoiar e dinamizar a economia local,
incentivando à compra nas lojas e estabelecimentos do
concelho. Nesse sentido, aproveitamos o Programa ...

AGENDA
ESTRATÉGICA 2030
PAR...

Agenda Estratégica 2030
para Alfândega da Fé | O seu
contributo é fundamental
PREENCHA AQUI O ...

2020/08/24 a 2020/09/11

PROGRAMA DE
APOIO À ESTERIL...

Alfândega da Fé aderiu ao
programa de apoio à
esterilização de animais de
companhia promovido ...

2020/08/18 a 2020/11/30

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 ...

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

2020/08/08 a 2020/09/30

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