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PRÓXIMOS FINS DE SEMANA COM
PASSAGEM OBRIGATÓRIA PELO
MERCADINHO CEREJA&CO
A chegada do calor é convite aberto para desconfinar na
natureza e em total segurança. Alfândega da Fé, tem todos
os ingredientes para quem quer uma escapadinha
prolongada, sem descurar do bem estar e saúde. Por isso,
os próximos fins ...

OBRAS DO INTERFACE URBANO E DE
REQUALIFICAÇÃO DA ZONA JUNTO À EB1 JÁ
COMEÇARAM

Já estão a decorrer as obras de requalificação da zona junto
à EB1 e Centro de Saúde. Esta intervenção vai criar
melhores condições de acessibilidade para quem circula na
Avenida Eng. Manuel Cunha e melhorar a segurança de
todos. Com este investimento de cerca de 300 mil euros, co-
financiados ...

PRAIA FLUVIAL DE SANTO ANTÃO DA BARCA |
CONCURSO PARA EMPREITADA VAI SER
LANÇADO

Vai ser lançado, em breve, o concurso para a criação da
praia fluvial de Santo Antão da Barca. Trata-se de um
investimento de 395 mil euros para criar uma praia fluvial e
zona de fruição nas margens dos Lagos do Sabor, nas
imediações do Santuário de Santo Antão da Barca, no
concelho de Alfândega ...

MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ INVESTE NO
COMBATE À VESPA DA GALHA DO
CASTANHEIRO

Em Alfândega da Fé a luta biológica no combate à vespa da

AZEITE DE ALFÂNDEGA DA FÉ É O MELHOR
DO MUNDO

É em Alfândega da Fé que se produz o melhor azeite
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galha do castanheiro continua. A autarquia promoveu este
ano, durante os meses de abril e maio, a realização de trinta
e duas largadas do insecto torymus sinensis, que elimina a
vespa, para travar a sua expansão e prevenir prejuízos na
...

biológico do mundo. A comprová-lo está a recente distinção
feita aos azeites da Casa Aragão no EVO iOOC Itália, um
dos cinco grandes concursos internacionais de azeites do
mundo, que atribuiu, no passado dia 30 de maio, o galardão
máximo de best ...

OFICINA DE
INICIAÇÃO À
AROMATERAPIA

CIT - Centro de Interpretação
do Território
Sambade/Alfândega da Fé
Aos poucos vamos
retomando ...

2021/06/19

MEIA MARATONA DA
CEREJA

Alfândega da Fé retoma este
ano a Meia Maratona da
Cereja. Incluída no projeto
Running Place ...

2021/06/13

PASSEIO DE PADDLE
NOS LAGOS DO
SABOR

Com a chegada do calor,
prevista para essa altura, os
Lagos do Sabor tornam-se
ainda mais ...

05 e 2021/06/06

MERCADINHO
CEREJA&CO

Com início a 8 de maio e
instalado no Jardim Municipal,
o Mercadinho da Cereja&Co
vai ...

2021/05/08 a 2021/06/13

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