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MENSAGEM DO PRESIDENTE PARA O ANO
2021
Alfandeguenses, O ano de 2021 começa auspicioso. O
milagre da ciência, que muitos duvidavam poder acontecer
tão rápido, está aí. Uma vez mais, a humanidade dá provas
da sua capacidade e da sua resiliência, para ultrapassar
graves crises que põem em causa a nossa sobrevivência e
a nossa forma de ...

REGADIO | GOVERNO DÁ LUZ VERDE À
AMPLIAÇÃO DO APROVEITAMENTO HIDROA...

O Ministério da Agricultura homologou a Ampliação do
Bloco Norte do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da
Vilariça, no concelho de Alfândega da Fé e Vila Flor. Trata-
se de um investimento de cerca de 1,3 milhões de euros
que vai permitir aumentar a área de regadio ...

WEBINARS PARA O FUTURO | TEMA I:
AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA E FLORE...

O Município de Alfândega da Fé vai realizar, em 2021, um
conjunto de cinco webinars para debater questões e
temáticas fulcrais no âmbito da criação da Agenda
Estratégica 2030 para o concelho de Alfândega da Fé.
Estes webinars pretendem ser um espaço de ...

CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL APROVA
PROJETOS PARA BENEFICIAÇÃO DE ...

O CLAS – Conselho Local de Ação Social de Alfândega da

VACINA COVID-19 JÁ CHEGOU A ALFÂNDEGA
DA FÉ

Vacinação nos lares de idosos arrancou hoje em Alfândega
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Fé aprovou, dia 5 de janeiro, importantes projetos que vão
permitir a melhoria das condições de acolhimento de idosos
em lares do concelho. Cinco instituições apresentaram as
suas propostas para ampliação, ...

da Fé O ano de 2021 começa da melhor forma em
Alfândega da Fé. Os idosos institucionalizados nos lares do
concelho de Alfândega da Fé começam hoje a ser
vacinados contra a COVID-19. Uma excelente notícia para
...
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