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MENSAGEM DO PRESIDENTE |
MERCADINHO CEREJA&CO
Após seis fins de semana de Mercadinho Cereja&co,
encerramos, no passado domingo, aquela que foi uma
aposta bem sucedida na retoma e dinamização da nossa
economia local. É com grande satisfação que constato que
este modelo de ...

INVESTIMENTOS DE MAIS DE 9 MILHÕES E
MEIO DE EUROS FORAM INAUGURADOS NO
CONCELHO

Nas últimas semanas, foram inaugurados no concelho de
Alfândega da Fé, vários investimentos que contaram com o
apoio da Câmara Municipal. A autarquia comparticipou as
intervenções, todas elas co-financiadas pelos Fundos
Europeus que, no total, correspondem a mais de 9 milhões
e meio de euros de ...

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ APRESENTA
OBRA SOBRE A VIDA DO ARCEBISPO D. JOSÉ
JOAQUIM DE AZEVEDO ...

Livro “D. José Joaquim de Azevedo e Moura –
Alfandeguense e Arcebispo de Braga” da autoria de
Francisco José Lopes vai ser apresentado no dia 29 de
junho, às 18h00, na Igreja Matriz de Alfândega da Fé O dia
de S. Pedro, orago da freguesia de Alfândega da Fé, foi a
data escolhida para a ...

COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DO
NASCIMENTO DE CAMILO LEMOS DE
MENDONÇA

“Eu acredito, eu sonho com um Nordeste mais próspero e

ALFÂNDEGA DA FÉ DISTINGUIDA A NÍVEL
EUROPEU PELA BOA GOVERNAÇÃO
DEMOCRÁTICA

UDITE e Conselho da Europa atribuíram o Selo Europeu de
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consciente, capaz de dar vida e assegurar trabalho a todos
os seus filhos, disposto a construir exemplo de trabalho, de
ordem e de paz num mundo revolto pelas intrigas, ódios e
paixões.” – Camilo de Mendonça, Mirandela – 11 de outubro
de ...

Excelência Governamental ao Município de Alfândega da Fé
Alfândega da Fé foi uma das onze autarquias do país
convidadas a integrar o Projeto Europeu Boa Governação
devido ao seu excelente desempenho no ranking da
transparência. Destas onze ...

ATL DE VERÃO 2021 -
INSCRIÇÕES
ABERTA...

ATL DE VERÃO
2021INSCRIÇÕES ABERTAS
(até 2 de julho na LIGA DOS
AMIGOS DO CENTRO DE
SAÚDE DE ...

2021/07/12 a 2021/09/03

CICLO DE
CONFERÊNCIAS |
CENTENÁRIO DO...

Este ano, assinala-se o
centenário do nascimento de
Camilo Lemos de Mendonça,
acontecimento que ...

07 a 2021/07/23

WEBINAR NORTE - O
PATRIMÓNIO COMO
VET...

No próximo dia 1 de julho,
Alfândega da Fé recebe o
Webinar “O Património como
vetor de ...

2021/07/01

DIÁRIO DE UMA
PANDEMIA | CIT

A partir de 25 de junho, o CIT
– Centro de Interpretação do
Território de
Sambade/Alfândega da ...

2021/06/25 a 2021/09/05

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