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Estão no terreno os trabalhos de adaptação das 
antigas escolas primárias das localidades de 
Gebelim e Parada em mini-lares de idosos. Os 
projetos são promovidos por Instituições  
Particulares de Solidariedade Social e contam com 
o apoio técnico e financeiro do Município. Um 
investimento de cerca de 400mil euros, em cada 
um dos equipamentos, financiado pelo 
PRODER.

ler mais...

Mini-lares de Gebelim e Parada
Obras avançam a bom ritmo 

Parada Gebelim

Foi formalizada a adesão do município de Alfândega da Fé à REFCAST 
– Associação Portuguesa da Castanha. O anúncio público aconteceu 
durante o seminário “A castanha na economia Local”, que decorreu 
em Sambade. 

             Alfândega da Fé é o 1º município sócio da REFCAST
                      Adesão é factor importante para dinamizar setor         
                                                                                  no concelho

ler mais...

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação
Alfândega da Fé recebe 1ª reunião de discussão pública

ler mais...

Nem o frio demoveu os mais de 20 alfandeguenses que aderiram à 
ação “Florestar Portugal”, em Alfândega da Fé. Na data em que se 
assinalava o Dia da Floresta Autóctone mais de 100 carvalhos foram 
plantados nas imediações do Centro de Formação Desportiva

 

Alfândega da Fé ajudou a “Florestar Portugal”
Voluntários plantaram carvalhos junto ao 

Centro de Formação Desportiva   
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Cerca de 30 pessoas participaram no Workshop de Micologia 
promovido pela Câmara Municipal em colaboração com a Associação 
Micológica a Xixorra. A iniciativa incluiu um passeio micológico com 
apanha e identificação das espécies. Ao longo do dia houve ainda 
espaço para aprender a cultivar este fungo e apreciar as 
potencialidades gastronómicas deste produto durante uma sessão de 
degustação. 

Workshop de Micologia 
Participantes aprendem a cultivar cogumelos
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A Câmara Municipal de Alfândega da Fé quer fazer das Juntas de 
Freguesia parceiros privilegiados na implementação e dinamização de 
projetos de âmbito social. Numa altura em que a função social das 
autarquias ganha cada vez mais relevância, a autarquia entende que é 
necessário um esforço conjunto para fazer face aos desafios que se 
colocam nesta área. 

Câmara promove o envolvimento das juntas na área social
Reunião com autarcas recém-eleitos deu a conhecer 

necessidades e projetos no terreno 

ler mais...
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