
siga-nos
  

Não consegue ler este email? Veja a newsletter online.

EXPOSIÇÃO DE VALTER HUGO MÃE NA
CASA DA CULTURA ATÉ 25 DE OUTUBRO
Um pouco depois da terra, muito antes da morte” é o nome
da exposição de Valter Hugo Mãe que está patente na
galeria de exposições da Casa da Cultura Mestre José
Rodrigues em Alfândega da Fé até 25 de outubro. Valter
Hugo Mãe é ...

REGULAMENTO MUNICIPAL DE
TELEASSISTÊNCIA A IDOSOS

Encontra-se em Consulta Pública, pelo prazo de 30 dias a
contar da publicação no Diário da República (16/08/2021),
nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código de
Procedimento Administrativo, o Projeto de Regulamento
Municipal de Teleassistência a Idosos do Município de
Alfândega da Fé. ...

APOIO NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS
DIGITAIS DE VACINAÇÃO COVID-19

O Município de Alfândega da Fé disponibiliza apoio gratuito
na emissão dos certificados digitais de vacinação COVID-
19, a todos os munícipes que não possuam meios ou
conhecimentos digitais para o fazer. Se precisa de ajuda na
emissão do seu certificado de vacinação COVID-19, dirija-
se ao Espaço ...

TRABALHO SOBRE JOSÉ ALBERTO
VERGUEIRO VALE MENÇÃO HONROSA A
JOVEM COM RAÍZES NO CONCELHO

Bernardo Sinfrósio Costa, de 13 anos, nasceu em Lisboa

PRODUTORES DO CONCELHO JÁ PODEM
APRESENTAR CANDIDATURAS AO APOIO AO
SETOR PECUÁRIO

Os produtores pecuários do concelho de Alfândega da Fé
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mas foi na terra natal de pais e avós, no concelho de
Alfândega da Fé, que encontrou a inspiração para participar
no Concurso História Militar e Juventude promovido pelo
Instituto dos Pupilos do Exército, onde é aluno. Este jovem,
concorreu ...

podem, desde o dia 13 de agosto, apresentar candidaturas
para a obtenção de apoio financeiro destinado ao fomento
da produção pecuária. O Regulamento para a atribuição
deste incentivo foi publicado em Diário da República após
ter estado em ...
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