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REUNIÃO DE CÂMARA - APROVADO
ORÇAMENTO MUNICIPAL COM REFORÇO DE
INVESTIMENTOS ...
Foi aprovado ontem, em sede de Reunião de Câmara, o
Orçamento Municipal para 2021. Este importante
documento para a gestão municipal, destaca um reforço do
investimento em mais de 3 milhões de euros em relação ao
ano anterior, uma vez que está previsto o arranque de
várias obras no concelho a ...

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ VAI
DINAMIZAR A ECONOMIA LOCAL DURANTE...

O Município de Alfândega da Fé vai arrancar com um
conjunto de medidas especiais que visam dinamizar a
economia local e os sectores mais afectados pela
pandemia, durante a época natalícia. O objectivo é
incentivar os Munícipes a realizarem as suas compras no ...

DESPACHO | SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE
ÁGUA E RENDAS MUNICIPAIS PARA ...

Eduardo Manuel Dobrões Tavares, Presidente da Câmara
Municipal de Alfândega da Fé e legal representante do
Município de Alfândega da Fé, nos termos do art. 35º, nº 1,
alínea a), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, A. Através
do Decreto do Presidente da República ...

CAMPANHA DA AZEITONA 2020 - DO OLIVAL
PARA O LAGAR EM SEGURANÇA

Na apanha da azeitona, seja um agente de saúde pública e

APOIAR .PT - APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DOS SETORES MAIS ...

Todas as empresas que pretendam candidatar-se aos
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cumpra as normas de segurança. Não facilite para bem da
comunidade e da economia! PROTEJA-SE A SI E AOS
OUTROS. - Na apanha: use máscara de proteção sempre
que estiver em contacto com outras pessoas e cumpra ...

programas nacionais de apoio dirigido às micro e pequenas
empresasdos setores mais afetados pela pandemia COVID-
19, já podem fazer o seu registo no Balcão Portugal 2020.
Dessa forma, podem efetuar as suas ...

CORRIDA SEMPRE
MULHER VIRTU...

Apesar da situação em que
vivemos, o Município de
Alfândega da Fé e os
Alfandeguenses não podem
...

24 a 2020/12/31

EXPOSIÇÃO
"FANTOCHES E
MARI...

Há tantas variedades de
fantoches como facetas no
caleidoscópio do pensamento
humano.” Marcel ...

2020/10/23 a 2021/01/05

EXPOSIÇÃO DE
PINTURA O ROS...

Cada uma das experiências
plásticas que Balbina Mendes
nos oferece relembra-nos,
talvez, que em ...

2020/10/20 a 2020/12/31

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

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