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IMPOSTOS MUNICIPAIS VÃO CONTINUAR A
BAIXAR EM ALFÂNDEGA DA FÉ
O Executivo Municipal aprovou em reunião de câmara a
redução dos impostos municipais para o ano 2021. Uma
redução que decorre da proposta para a Revisão do
Programa de Ajustamento Municipal (PAM), aprovada em
2019, que prevê a descida dos impostos municipais de
forma gradual até 2023 e que ...

ALFÂNDEGA DA FÉ VAI TER UM MUSEU
MUNICIPAL DE ARTE E NOVO POSTO DE ...

Cerimónia de lançamento e bênção da primeira pedra da
obra  da Casa do Adro contou com a presença do Bispo da
Diocese Realizou-se no dia 21 de setembro a cerimónia de
lançamento e bênção da primeira pedra da obra de
reabilitação e reconstrução da Casa do Adro, que ...

MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE
TRANSMONTANA ADOTAM MEDIDAS DE
INTEGRAÇÃ...

A Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
tem, ao longo dos dois últimos anos, procurado fornecer
uma resposta local articulada, ao nível das necessidades de
acolhimento e integração da população imigrante. Como tal,
foi desenvolvido através da ...

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO – CRIAÇÃO
DA AGENDA ESTRATÉGICA 2030

Foram entregues os Certificados de Participação aos jovens

VACINAÇÃO ANTI GRIPE VAI SER ANTECIPADA
A ADMINISTRADA NAS ALDEIAS ...

O Governo decidiu este ano antecipar a vacinação anti gripe
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do Programa de Voluntariado – Criação da Agenda
Estratégica 2030. Aderiram a esta iniciativa 23 jovens, com
idades entre os 16 e os 25 anos, para aplicação dos
questionários junto da população do concelho, ...

que terá início a partir de 28 de Setembro. Em Alfândega da
Fé a vacina vai ser administrada de forma faseada,
iniciando pelos grupos de risco e mais vulneráveis como os
profissionais de saúde, utentes e ...

DIA MUNICIPAL PARA
A IGUALDADE

O Dia Municipal para a
Igualdade celebra-se a 24 de
outubro e até essa data o
Município, em ...

01 a 2020/10/24

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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