
Câmara dispõe de equipa técnica que apoia o licenciamento de 
pequenas unidades agroalimentares. Serviço composto por técnicos 
da EDEAF – Empresa Municipal de Desenvolvimento de Alfândega da 
Fé - e da secção de urbanismo já permitiu o licenciamento de 8 
unidades produtivas. 

Câmara apoia licenciamento de unidades produtivas 

ler mais...
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A autarquia quer fazer da freguesia de Sambade um pólo de 
atração e desenvolvimento turístico do concelho. Para tal fez 
uma candidatura ao PROVERE que reflete um investimento de 
mais de 350 mil euros, comparticipados em 85%. Montante 
que se destina à adaptação da antiga Escola Primária em 
Centro de Interpretação e da Casa do Povo em Centro Cultural 
Tecnológico. 

Sambade Aldeia Tecnológica e Turística 
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Seniores ativos em Alfândega 

ler mais...

Atividades de animação sócio desportiva 
promovem envelhecimento ativo em 

várias localidades concelhias

Passeios lúdico/culturais contribuem para a 
promoção do envelhecimento ativo

O projeto Mexa-se leva o exercício físico 
mais perto dos munícipes

Aulas de introdução às TIC colocam seniores 
em contacto com as novas tecnologias

O projeto “Fé nos Burros” continua a 
divulgar uma parte importante da 
cultura regional e concelhia, desta 
feita vai ser dado a conhecer num dos 
espaços culturais mais badalados da 
capital, o LX Factory.

“Fé nos Burros” em Lisboa 
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PROGRAMA: Alfândega da Fé

09.30h

14.00h

15.00h

Hastear da Bandeira
[Câmara Municipal]

Assembleia Municipal
[Auditório | CCA]

Jogos Tradicionais 
[Recinto Municipal de Feiras]
Organização: Junta de Freguesia de Alfândega da Fé 

Ginástica Acrobática
[Recinto Municipal de Feiras]
ARCA | Associação Recreativa e 

Cultural da Azenha

09.00h

Câmara, EDP e Confraria de Santo Antão da Barca vão promover visita guiada às obras do Santo Antão. Iniciativa está agendada para o dia 5 de 
maio. Inscrições decorrem na Casa da Cultura Mestre José Rodrigues. 

Visita aos Locais do Santo Antão da Barca
5 de Maio
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