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 Publicação de lista de permutas de terrenos com o município e de venda de 
terrenos municipais, respetiva localização e valor da permuta ou venda 

 

 

NATUREZA ÁREA ARTIGO/LOCALIZAÇÃO NATUREZA 
DO 

NEGÓCIO 

VALOR DA 
TRANSAÇÃO 

Rústica 22,344 ha Artigo 1352 
“Alvazinhos” 
FREGUESIA: 02 - 
ALFANDEGA DA FE 

Contrato de 
compra e 
venda 

€30.000,00 

Rústica 1,518ha “Joija”, freguesia de 
Sambade 

Contrato-
promessa de 
compra e 
venda 

€15.181,00 

Rústica 0,3047ha “Marco”, freguesia de 
Sambade 

Contrato-
promessa de 
compra e 
venda 

€3.048,00 

Rústica 0,3683ha Artigo 1608 
“Joija”, freguesia de 
Sambade 

Contrato de 
compra e 
venda 

€3.684,00 

Rústica 0,7669ha Artigo 1610 
“Joija”, freguesia de 
Sambade 

Contrato de 
compra e 
venda 

€7.670,00 

Rústica 6 ha Artigo 1351 
“Alvazinhos”, freguesia 
de Sambade 

Contrato de 
compra e 
venda 

€40.230,00 

Urbana (lote 
para 
construção) 

334,3m² Artigo 1860 
“Penedras”, freguesia de 
Alfândega da Fé 

Contrato de 
compra e 
venda 

€ 11.200,00 

Urbana (lote 
para 
construção) 

334,4m² Artigo 1861 
“Penedras”, freguesia de 
Alfândega da Fé 

Contrato de 
compra e 
venda 

€ 11.200,00 

Urbana (lote 
para 
construção) 

356,2m² Artigo 1862 
“Penedras”, freguesia de 
Alfândega da Fé 

Contrato de 
compra e 
venda 

€ 12.520,00 

Urbana (lote 
para 
construção) 

416,1m² Artigo 1863 
“Penedras”, freguesia de 
Alfândega da Fé 

Contrato de 
compra e 
venda 

€ 14.000,00 

Urbana (lote 
para 
construção) 

370,2m² Artigo 1864 
“Penedras”, freguesia de 
Alfândega da Fé 

Contrato de 
compra e 
venda 

€ 13.125,40 

Urbana (lote 
para 
construção) 

880m² Artigo 1368 
“Zona Industrial”, 
freguesia de Alfândega 
da Fé 

Contrato de 
compra e 
venda 

€3.100,00 

Urbana (lote 
para 

1.020,7m² Artigo P-1970 
“Zona Industrial”, 

Contrato de 
compra e 

€2.296,58 
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construção) freguesia de Alfândega 
da Fé 

venda 

Urbana (lote 
para 
construção) 

5.748,20 m² Lote 35 
“Zona Industrial”, 
freguesia de Alfândega 
da Fé 

Contrato de 
compra e 
venda (a 
realizar) 

€11.496,40 

Urbana (lote 
para 
construção) 

3.172,50 m² Lote 36 
“Zona Industrial”, 
freguesia de Alfândega 
da Fé 

Contrato de 
compra e 
venda (a 
realizar) 

€6.345,20 

Urbana (lote 
para 
construção) 

2.834,90 m² Lote 37 
“Zona Industrial”, 
freguesia de Alfândega 
da Fé 

Contrato de 
compra e 
venda (a 
realizar) 

€5.669,80 

Urbana (lote 
para 
construção) 

2.799,07 m² Lote 39 
“Zona Industrial”, 
freguesia de Alfândega 
da Fé 

Contrato de 
compra e 
venda (a 
realizar) 

€5.598,14 

Urbana (lote 
para 
construção) 

767,81 m² Lote 40 
“Zona Industrial”, 
freguesia de Alfândega 
da Fé 

Contrato de 
compra e 
venda (a 
realizar) 

€1.919,52 

Urbana (lote 
para 
construção) 

756,70 m² Lote 41 
“Zona Industrial”, 
freguesia de Alfândega 
da Fé 

Contrato de 
compra e 
venda (a 
realizar) 

€1.891,75 

Urbana (lote 
para 
construção) 

2.936,30 m² Lote 44 
“Zona Industrial”, 
freguesia de Alfândega 
da Fé 

Contrato de 
compra e 
venda (a 
realizar) 

€5.872,64 
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