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MENSAGEM DO PRESIDENTE | VERÃO 2021
Alfândega da Fé é, cada vez mais, um destino de eleição
para quem procura tranquilidade, contacto com a natureza e
bom acolhimento. Enche-nos de orgulho e satisfação saber
que os nossos alojamentos locais são procurados por
pessoas de ...

ENG. CAMILO MENDONÇA HOMENAGEADO EM
ALFÂNDEGA DA FÉ

Na data do 100º aniversário de nascimento do Eng. Camilo
Lemos de Mendonça, o Município de Alfândega da Fé
prestou-lhe homenagem com a apresentação de um quadro,
da autoria da artista plástica transmontana, Balbina Mendes
que consagra a vida e obra do grande impulsionador do
desenvolvimento agro ...

PRESIDENTE DA REPÚBLICA VISITOU O
CONCELHO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

No âmbito das Comemorações do centenário do nascimento
do Eng. Camilo Lemos de Mendonça, o Presidente da
República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, esteve, no dia 9
de julho, na aldeia de Vilarelhos, no concelho de Alfândega
da Fé, para uma missa evocativa da data, celebrada pelo
Bispo da Diocese ...

DESBARATIZAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO
E ESGOTOS

O Município de Alfândega da Fé está a levar a cabo a

ROTEIRO DE INVESTIMENTOS EM DESTAQUE
NA REUNIÃO DE CÂMARA

O Executivo Municipal aprovou em reunião de câmara, do
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desinfestação da rede de saneamento, de modo a evitar a
propagação de baratas. Os trabalhos estão a ser realizados
por uma empresa especializada neste ramo que utiliza
produtos certificados para o efeito e que realiza o
procedimento de forma ...

passado dia 13 de julho, vários apoios a instituições locais e
a celebração de protocolos, de forma a concretizar
importantes investimentos locais. Neste sessão, foram
também apresentados, pelo Presidente da Câmara outros
investimentos no ...

APRESENTAÇÃO DO
LIVRO SANTA CRUZ
DOS ...

O Presidente da Câmara
Municipal de Alfândega da
Fé, Eduardo Tavares, tem a
honra de convidar V. ...

2021/08/07

FICA EM CASA | LÊ
EM CASA

Divulgação de obras do autor
Alfandeguense Francisco
José Lopes Neste mês
convidamos todos(as) ...

2021/07/29

STAND UP PADDLE
NOS LAGOS DO
SABOR

O Paddle está de volta aos
Lagos do Sabor!Neste verão
aventure-se no SUP (Stand
Up ...

2021/07/17 a 2021/09/05

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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