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MENSAGEM DE NATAL DO PRESIDENTE DA
CÂMARA
Alfandeguenses, É Natal! Esta é a época do ano onde a
palavra família ganha ainda maior dimensão e força. É um
tempo de alegria, paz e fraternidade, uma época especial
para todos nós e para as famílias do nosso concelho. É um
momento e uma celebração que nunca deixaremos de
assinalar, aliás, é ...

APROVADO ORÇAMENTO MUNICIPAL COM
REFORÇO DE INVESTIMENTO PARA 2021

Município vai investir mais de 3 milhões de euros em
projetos públicos e cerca de 700 mil euros nas instituições
de solidariedade do concelho No total, são mais de 14,5
milhões de euros previstos para 2021. Este importante
documento para a gestão municipal, destaca ...

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ
DISTINGUIDO COM BANDEIRA VERDE ECO XXI

O Município de Alfândega da Fé recebeu, pelo 6º ano
consecutivo, o Galardão Bandeira Verde ECO XXI, atribuído
pela ABAE- Associação Bandeira Azul da Europa. Trata-se
de uma iniciativa organizada anualmente para distinguir
boas práticas dos municípios no que diz ...

VOUCHERS DO PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO
DA ECONOMIA LOCAL JÁ COMEÇARAM ...

O Município de Alfândega da Fé já deu início à distribuição

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ REIVINDICA
INVESTIMENTOS PARA O TERRIT...
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dos vouchers da campanha de Dinamização da Economia
Local. A entrega está a ser realizada em colaboração com
os Presidentes de Junta, nas aldeias, e por equipas da
autarquia na vila. Os vouchers, no valor ...

transfronteiriça, via IP2, no Plano Nacional de Investimentos
2030 (PNI 2030) e associou-se ao Movimento Cultural da
Terra de Miranda, que defende que os impostos devidos
pela venda das concessões das barragens ...

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

ALDEIA NATAL 2020

A magia de Natal acontece! O
Jardim Municipal volta a
iluminar-se e a receber o
contributo ...

2020/12/04 a 2021/01/08

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
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