
Alojamento Rural de Gouveia

Informações Turísticas

                                                      

                                           

 Morada do Alojamento: Largo do Cruzeiro, 5350-262, Gouveia
Morada para check-in: Parque Verde, Est. Nac. 315, 5350-000 - Alfândega da Fé

Tel. (+351) 916 386 028 / 925 474 823
E-mail : info@descobriralfandega.com
Website: www.descobriralfandega.com    

Facebook: www.facebook.com/descobriralfandega
Booking.com: Alojamento Rural de Gouveia         

http://www.facebook.com/descobriralfandega


Estimado(a) Cliente, 

É com enorme prazer que o(a) acolhemos e lhe damos as boas vindas.
Na nossa Escola Rural poderá usufruir de todo o conforto e comodidade
para poder desfrutar da natureza que o Nordeste Transmontano tem para
lhe  oferecer.  Para  qualquer  tipo  de  informação,  agradecemos  que  nos
contacte. A nossa missão é prestar-lhe o melhor serviço.
Todos  os  artigos  existentes  nesta  casa  fazem  parte  integral  do  seu
equipamento, agradecemos desde já a preocupação pela sua preservação.

Informações Importantes:

Restaurantes em Alfândega da Fé (12km distância)
Restaurante S. Sebastião – Largo São Sebastião, Tel. 279 462 118
Restaurante Pizzaria o Bairral – Rua da Escola, Tel. 279 106 409
Restaurante Sálmoura – Rua José António Pimentel, Tel. 932 101 405
Restaurante o Garfo - Urbanização da Coitada, Tel. 279 462 147

Posto de Turismo de Alfândega da Fé (Casa da Cultura Mestre José Rodrigues)

Localização:  Largo  São  Sebastião,  Horário:  Segunda  a  Sexta-feira  das
09h00 às 18h00, Fim-de-semana das 10h00 às 12h00 e 13h00 às 18h00.
Contacto: (+351) 279 460 020 

Diversão em Alfândega da Fé
Momentus Bar / Jóias Bar / PJ Bar

Contactos úteis:        Alfândega da Fé
Centro de Saúde tel. 279 460 000
Farmácia Graça tel. 279 462 479
Farmácia Trigo tel. 279 462 450
Guarda Nacional Republicana GNR tel. 279 462 103
Posto de Turismo / Casa da Cultura tel. 279 460 020
Câmara Municipal de Alfândega da Fé tel. 279 468 120
Número de Emergência Nacional           tel. 112

Supermercados em Alfândega da Fé (12km distância)
Ponto Fresco - Av. Engº Camilo Mendonça, Tel. 279 462 388
(Segunda a Sábado 9:00 – 13:00 / 15:30 - 19:00, Domingo: Fechado)

Mini Preço – Av. Engº Camilo Mendonça, Tel. 808 200 795
(Segunda a Sexta 9:00 - 12:30 / 14:30 - 19:30, Sábado 9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:30, Domingo 9:00 - 13:00)

Para nos contatar: marque o n. 916 386 3028 / 925 474 823
Agradecemos a vossa colaboração.



Descrição Alojamento Rural de Gouveia

- Alojamento T3 com capacidade máxima para 18 pessoas;

- Churrasqueira no exterior;

- Cozinha equipada com mesa para refeições, micro-ondas, torradeira, placa

de fogão, máquina de café (cafeteira), frigorífico, lava louça, exaustor com

luz incorporado e máquina de lavar roupa;

- 01 Quarto com 01 cama de casal/02 de solteiro e 02 beliches (8 pessoas);

- 01 Quarto com 01 cama de casal/02 de solteiro e 01 beliche (5 pessoas);

- 01 Quarto com 01 cama de casal/02 de solteiro e 01 beliche (5 pessoas);

- 02 Casas de banho em separado com duche, sanita, lavatório e secador;

- Sala de estar e cozinha;

- Tv Led;

- Ar Condicionado para aquecimento e arrefecimento;

- Aquecimento na sala com Salamandra a lenha;

- São providenciadas toalhas e roupas de cama;

- Check-in é a partir das 15:00 e check-out é às 12:00;

- O pagamento pode ser efetuado através de numerário.

(Cozinha / Sala de Refeições)                                (Quarto com beliches)

(Sala de estar)                                                         (Percurso Pedestre no Exterior)



Alojamentos Rurais no concelho de Alfândega da Fé

Os  Alojamentos  Rurais  resultam  da  adaptação  de  antigas  Escolas
Primárias num equipamento turístico moderno, um projeto desenvolvido pelo
Município  de  Alfândega  da  Fé.  Um  espaço  rural  acolhedor,  envolto  pela
esplêndida e multicolor paisagem transmontana, dotados de todo o conforto
e com ambiente rústico. Em todas elas o contacto direto com a natureza,
com os seus habitantes e as suas tradições. Espaço ideal para um fim-de-
semana, ou umas férias em família, onde encontrará a paz e o sossego de
uma Natureza pura e bela, para reforçar as suas energias. 

Alojamento de Covelas
Capacidade máxima 5 pessoas
Situada na freguesia de Covelas
10 km distância de Alfândega da Fé 
8 km distância do IP2
13 km distância do IC5

Alojamento de Colmeais
Capacidade máxima 5 pessoas
Situada na freguesia de Colmeais
16 km distância de Alfândega da Fé 
9 km distância do IP2
20 km distância do IC5

Alojamento de Vales
Capacidade máxima 5 pessoas
Situada na freguesia de Vales
8 km distância de Alfândega da Fé
15 km distância do IP2
12 km distância do IC5

Alojamento de Sendim da Serra
Capacidade máxima 8 pessoas
Situada na freguesia de Sendim  Serra
7 km distância de Alfândega da Fé
13 km distância do IP2
4 km distância do IC5

Alojamento de Gouveia
Capacidade máxima 18 pessoas
Situada na freguesia de Gouveia 
12 km distância de Alfândega da Fé
17 km distância do IP2
8 km distância do IC5



Freguesia de Gouveia

Distância à sede de concelho: 12 km.

Património cultural e edificado: Igreja Matriz, Ermida de Santa Marinha,

Ermida da Senhora do Rosário, Castros, Alminhas.

Locais a visitar: Igreja Matriz, Ermida de Santa Marinha, Ermida da Se-

nhora do Rosário, Castro e Alminhas em Cabreira.

Gouveia situa-se na encosta sul  da Serra com o mesmo nome, que

abriga a povoação dos ventos de leste e nordeste. De acordo com o Padre

Francisco Manuel Alves, em "Memórias Arqueológico-Históricas do distrito

de Bragança", o nome desta localidade deriva do verbo “gouvir”, cujo signifi-

cado é 'gozar'. Tal definição toponímica pode encontrar explicação na paisa-

gem avassaladora  oferecida  na  área da  freguesia.  Um verdadeiro  “gozo”

para os olhos, principalmente na encosta que dá para o Rio Sabor.

A posição estratégica junto ao vale do Sabor, os Castros identificados na

zona e a Serra da Gouveia conferiram a Gouveia uma importância redobrada

em tempos mais recuados. A agricultura é a principal actividade da fregue-

sia, apesar da escassez de água. As boas hortas que ali se trabalham só con-

tam com água corrente durante pouco mais de metade do ano. A oliveira, a

amendoeira e o sobreiro têm ali boas condições de vida. Naturalmente, aca-

bou por se desenvolver a pastorícia, como complemento à actividade agríco-

la.

Fonte: Município Alfândega da Fé



Locais a visitar em Alfândega da Fé (12km distância)

Torre do Relógio – Esta torre, ex-libris da vila, tem a atual designação pelo
menos desde o início do século XIX, pelas suas características e localização,
na zona onde passava o “muro” do castelo, supomos que terá existido aí uma
fortificação defensiva.

Capela de S. Sebastião – Antiga Ermida de S. Sebastião hoje inserida na
área  urbana  da  vila,  foi  construída  no  princípio  do  século  XVI.  O  seu
campanário  constitui  o  elemento  artístico  mais  relevante  e  teve  a  sua
primeira localização na capela da casa dos Távora.

Casa da Cultura Mestre José Rodrigues – Obra da autoria do Arq. Alcino
Soutinho, foi assim batizada para prestigiar o conceituado artista plástico
natural desta vila. Trata-se de um importante pólo dinamizador no âmbito
cultural.

Edifício  da  Câmara  Municipal  –  Antiga  casa  agrícola  com  arquitetura
típicas dos anos 10, do século XX. Em estilo colonial,  mais conhecido por
“brasileirismo”, simboliza claramente a força e o poder da família Pereira. O
edifício ainda hoje é conhecido por “Casa Grande”.

Igreja Matriz – Datada do século XVI foi alvo de uma reconstrução há mais
de 60 anos, perdendo alguma das suas características originais. 

Capela da Família Ferreira – O traço arquitetónico mais importante desta
capela é o seu campanário em granito trabalhado, com brasão eclesiástico
picado datado do século XVIII e, provavelmente com ligação à família dos
Távora.

Largo do Castelo (Miradouro) – Foi seguramente a zona central do castelo
medieval, mandado construir por D. Dinis em 1320. Perdida a importância
militar da vila, o castelo foi-se degradando e a sua pedra (de xisto) utilizada
para a construção de casas.

Capela da Misericórdia – Dada a sua localização na zona mais antiga da Vila,
é assinalada como sendo a primeira igreja Matriz.

Centro de  Interpretação do  Território  (Sambade)  – Centro  que  dá  a
conhecer o concelho de Alfândega da Fé, as suas gentes, usos, costumes e
tradições.  

Posto de Turismo de Alfândega da Fé (Casa da Cultura Mestre José
Rodrigues)

Horário: Segunda a Sexta-feira das 09h00 às 18h00, Fim-de-semana das
10h00 às 12h00 e 13h00 às 18h00. Contacto: (+351) 279 460 020 



Locais a visitar no concelho de Alfândega da Fé 

Centro de Interpretação do Território (Sambade / 23km distância) 
– Centro que dá a conhecer o concelho de Alfândega da Fé, as suas gentes,
usos, costumes e tradições.  

Igreja Matriz de Sambade (23km) 
-  Sambade  tem  na  sua  igreja  matriz  um  exemplar  de  arquitectura
neoclássica de proporções bem definidas, com uma planta de dois corpos. O
frontispício apresenta o portal de arco abatido encimado por um frontão
semicircular  interrompido,  donde  irrompe  uma  janela-rosácea  com  um
avental que a liga à porta. O edifício é rematado por uma empena em aletas,
sobrepujada por uma cruz latina. 

Capela de São Bernardino em Gebelim (32km) 
- A  capela  de  São  Bernardino,  datada  de  1741,  é  hoje  sede  de  uma
importante romaria na aldeia de Gebelim. A fachada é simples, dominada
pelo  portal  de  verga  recta  ladeado  por  grossas  pilastras  adossadas,
rematadas em pirâmide boleada. O frontão, sensivelmente triangular, tem
no seu  interior  um pequeno  nicho,  e,  dada  a  reduzida  altura  do  templo,
prolonga-se até à  empena.  No interior,  com uma única  nave,  sobressai  a
capela-mor com talha de feição rural. 

Solar dos Morgados em Vilarelhos (13km)  
- Solar de meados do séc. XVIII, de planta composta em U, integrando uma
capela  com decoração  barroca.  A  fachada  principal,  orientada  a  este,  é
flanqueada a sul pela capela, sendo as outras duas alas do solar orientadas a
norte e sul. Tem, sobre o portal, inscrita a data de 1744. Foi acrescentado
no séc. XIX, o que lhe conferiu a planta em U.

Santuário do Imaculado Coração de Maria em Cerejais (18km) 
- Santuário cordimariano novecentista, dotado de igreja, calvário e loca em
réplica da da Cova de Iria, em Fátima.

Capela de Nossa Senhora de Jerusalém em Sendim da Serra (11km)

- Esta capela constitui um exemplar de arquitectura neoclássica, com uma
fachada  onde  se  destaca  o  portal  com  arco  de  volta  perfeita,  com  as
aduelas do arco tipo pedra almofadada. Por cima, e independente da porta,
surge um frontão curvo interrompido, donde irrompe um nicho com pilastras
adossadas, sobrepujado por um frontão triangular.



Feiras e Romarias

O Concelho  de Alfândega da  Fé é  igualmente atractivo pelas suas
festas e romarias. Concelho com características marcadamente rurais, onde
os  rituais  ligados  à  fé  ainda  estão  bem presentes,  são  de  salientar  as
diversas festas religiosas que se celebram nas freguesias, principalmente
nos meses de verão. 

Agrobom – N. Sra. das Graças no 2º Domingo de Agosto; S. Sebastião a 20 de Janeiro; S. 
Lourenço a 10 de Agosto

Alfândega da Fé – Mártir S. Sebastião no 2º fim-de-semana de Agosto

Cerejais – Nossa Senhora de Fátima no último Domingo de Maio; S. Paulo a 25 de Janeiro; 
S. Sebatião no último sábado de Julho

Eucísia – Mártir S.Sebastião no 1º Domingo de Setembro

Ferradosa – Nossa Senhora de Fátima no 3º fim-de-semana de Agosto, Sto. Amaro na 2ª 
semana de Janeiro; Santa Bárbara a 25 de Agosto em Picões. 

Gebelim – S. Bernardino no 2º fim-de-semana de Setembro

Gouveia – São Bartolomeu a 24 de Agosto; Nossa Senhora dos Remédios a 14 de Agosto em
Cabreira

Parada – S. Tiago a 25 de Julho; Sto. Antão da Barca no 1º fim-de-semana de Setembro

Pombal – Sta. Marinha a 18 de Julho

Saldonha – Sto. Anastácio/S. Martinho a 11 de Novembro

Sambade – N. Sra. das Neves no 3º fim-de-semana de Agosto

Sendim da Ribeira – Sto. Secundino a 30 de Agosto, Sta. Bárbara 4 de Dezembro

Sendim da Serra – S. Lourenço a 10 de Agosto; N. Sra. de Jerusalém no 1º fim-de-semana 
de Agosto

Soeima – Sta. Luzia no 1º domingo de Agosto, São Pelágio a 26 de Junho

Vale Pereiro – S. Bartolomeu no 1º Fim-de-Semana de Agosto

Vales – Sta. Cruz - 1ª Fim-de-Semana de Agosto

Valverde – S. Bernardino de Sena no 3º fim-de-semana de Agosto

Vilarelhos – S. Tomé/N. Sra. dos Anúncios no 3º fim-de-semana de Agosto

Vilares da Vilariça – N. Sra. do Socorro no 3º fim-de-semana de Agosto

Vilar Chão – N. Sra. da Assunção no mês de Agosto, sem data fixa



Caça e Pesca no concelho de Alfândega da Fé

Caça:
Zona de Caça Associativa de Santo Antão da Barca

Zona de Caça Municipal de Soeima

Zona de Caça Municipal de Valpereiro

Zona de Caça Associativa de Cerejais

Zona de Caça Associativa de Ferradosa e Picões

Zona de Caça Associativa de Gouveia e Eucísia

Zona de Caça Associativa da Legoinha

Zona de Caça Municipal de Alfândega da Fé

Zona de Caça Municipal de Gebelim

Zona de Caça Municipal de Sambade

Zona de Caça Turística da Vilariça

Zona de Caça Turística da Quinta de Zacarias

Pesca:
Albufeira de St.ª Justa

Albufeira da Burga

Albufeira do Salgueiro (Vilarelhos)



Locais a visitar na região
     
Macedo de Cavaleiros (52km): Praia Fluvial da Albufeira do Azibo, paisagem
protegida (7 Praias Maravilhas de Portugal) / Casa do Careto (Podence) /
Museu de Arte Sacra.
          
Vila Flor  (30km): Museu Drª Berta Cabral / Santuário Nossa Senhora de
Assunção (Cabeço de Vilas Boas).           

Mogadouro  (47km): Castelo / Igreja Matriz / Castelo de Penas Roias que
pertenceu à Ordem dos Templários / Convento de São Francisco / Ponte
Romana  de  Algoso  (Vimioso).  Mogadouro  faz  parte  do  circuito  das
Amendoeiras em Flor, que atingem o seu esplendor nos meses de Fevereiro
e Março.          

Miranda do Douro (90km): Sé Catedral /Centro histórico da cidade / Museu
da  Terra  de  Miranda  /  Passeio  de  barco  no  parque  natural  do  douro
internacional.

Vila Nova de Foz Côa (34km): Museu do Côa /Parque arqueológico do Côa.
Vila  Nova  de  Foz  Côa  faz  parte  do  circuito  das  Amendoeiras  em  Flor
(Fevereiro e Março).
                       
Bragança  (92km): Castelo  /  Domus  Municipalis  /  Museu  Militar  /  Parque
Natural de Montesinho / Mosteiro Castro de Avelãs.
        
Mirandela (47km): Ponte românica sobre o rio Tua.

Torre de Moncorvo (47km): Igreja Matriz / Museu do Ferro

(Ponte românica - Mirandela)



Piscinas Municipais – Alfândega da Fé (12 km distância)

As piscinas do Complexo Desportivo da ARA – Associação Recreativa
Alfandeguense-,  geridas  pela  Câmara  Municipal  em  parceria  com  esta
Associação,  continuam a ser o  local  escolhido para refrescar  os dias  de
Verão de visitantes de todas as idades.
A excelente qualidade da água e os espaços verdes envolventes, fazem com
que as piscinas sejam o destino procurado por muitos para actividades de
lazer e convívio.
Este é o único complexo do género no concelho, assume-se não só um espaço
de convívio mas também como um local que pretende estimular e permitir a
prática de atividade física e desportiva, contribuindo para um estilo de vida
mais saudável. 
O  complexo  composto  por  uma  piscina  principal  e  2  de  dimensões  mais
reduzidas tem ainda à disposição dos utentes um bar/café.

Horário  de  funcionamento:  Época  Balnear  - Diariamente  das  10h00  às
20h00.
Preço Médio: 2,20€ 
Localização: Rua 1º de Maio, Alfândega da Fé
Acessos: Estrada Nacional 215 sentido Alfândega da Fé.

 



Cruzeiro ambiental – Miranda do Douro (87 km distância)

O navio-aula da Estação Biológica Internacional  (E.B.I.)  penetra no
tramo mais espetacular do parque fronteiriço das Arribas do Douro/Douro
Internacional, interpretando a fauna, flora, geologia e recursos etnográfi-
cos deste “Grand Canyon Europeu” e as suas espetaculares arribas verticais,
com opções de 1 a 3 horas de atividade, e inclusive vários dias para grupos.
A embarcação de 120 lugares está insonorizada e integrada na paisagem,
dispondo de uma cobertura panorâmica de cristal climatizada, terraços ex-
teriores para todos  os passageiros,  laboratório,  microfone exterior  para
fauna e câmaras de visão noturna com infravermelhos para investigação. Os
percursos funcionam todo o ano, e finalizam com uma degustação de vinhos
do Porto, além de uma exibição didática e interativa com fauna dos progra-
mas de recuperação e reprodução em cativeiro da E.B.I. . As saídas reali-
zam-se junto à cidade de Miranda do Douro (Portugal), na sua fronteira com
Zamora (Espanha), desde os cais de embarque da E.B.I. com amplos estacio-
namentos, zona VIP, casas de banho e zona de exibição, totalmente acessí-
veis para 3ª idade, pessoas com mobilidade reduzida, tal como o barco. Pela
sua proximidade a Miranda do Douro, a espetacularidade do Cruzeiro Ambi-
ental completa-se com o atrativo desta cidade medieval fronteiriça, a sua
excelente gastronomia e equipamento hoteleiro, assim como a sua zona de
compras, museu etnográfico e casco histórico monumental. 

Centro de Turismo Ambiental Luso-Espanhol Lda. 
Parque Náutico S/N, 5210 – Miranda do Douro (PORTUGAL) 
TELEF: (+351) 273432396 
EMAIL: info@europarques.com 
WEB: www.europarques.com

mailto:info@europarques.com


Praia Fluvial do Azibo – Macedo de Cavaleiros (50 km distância)

Situada nas margens do rio Azibo, de frente para a barragem, a praia

fluvial  do  Azibo  foi  a  primeira  a  ser  distinguida  com  a  Bandeira  Azul.

Classificada  "praia  para  todos"  e  "praia  acessível",  conta  com  infra-

estruturas de acesso a pessoas portadoras de deficiência e dispõe ainda de

todos  os  equipamentos  e  serviços  de  apoio  a  veraneantes.  Envolve-a  a

paisagem protegida da Albufeira do Azibo,  tornando-a uma zona de rara

beleza e enorme riqueza paisagística e biológica.

Ficha
Bandeira Azul: Sim

Facilidade de Estacionamento: Sim

Acessos: Estrada Nacional 215 sentido Alfândega da Fé, seguir IC5/IP2 

sentido Macedo de Cavaleiros, A4 sentido Bragança

Serviços de apoio disponíveis: Acesso a deficientes, Bar, Duches, Embar-

cações ligeiras sem motor, Instalações sanitárias, Posto de Primeiros So-

corros, Praia vigiada, Restaurante

Tipo de praia: Fluvial

http://www.lifecooler.com/artigo/passear/praia-fluvial-da-albufeira-do-azibo/387423/


Museu do Côa /Parque arqueológico do Côa (50 km distância)

O Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) concentra a maior par-
te dos sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Côa, considerados
mais importantes do mundo, em arte paleolítica de ar livre. Está classificado
como Património da Humanidade pela UNESCO, que inclui, ainda, uma exten-
são em Espanha, o sítio de Siega Verde, no rio Águeda. Atualmente são co-
nhecidos mais de 60 núcleos rupestres, disseminados ao longo de 26 quiló-
metros. O PAVC é a instituição criada para gerir, proteger, musealizar e co-
locar em visita pública a arte rupestre do Vale do Côa, proporcionando visi-
tas guiadas a três núcleos: a Canada do Inferno, a Ribeira de Piscos/ Fari-
seu e a Penascosa. Esta última também pode ser apreciada em visita notur-
na. A principal estrutura de acolhimento do PAVC é o Museu do Côa, inaugu-
rado em meados de 2010. Ali podem ser feitas as reservas para as visitas
de campo dos três sítios abertos ao público.

Morada: Rua do Museu | 5150-610 Vila Nova de Foz Côa.
Telefone: 279 768 260 Fax: 279 768 270
Email: visitas@arte-coa.pt
Website: http://www.arte-coa.pt
Época de construção: Pré-História – Paleolítico
Ocupação atual: Cultural | Museológica | Turística
Serviços complementares: Loja de recordações | Visitável (com guia)
Preço: 10 € / Observações sobre o preço: Existem várias modalidades de 
visita: visita de um núcleo + museu; visita "No Rasto do Paleolítico"; visita 
noturna; visita pedestre; visita de bicicleta; visita de todo-o-terreno. 
Horário de funcionamento: 10:00-13:30 | 14:00-17:30 - Encerra às 
Segundas-feiras (A Bilheteira encerra 30 minutos antes da hora de fecho 
do Museu)
Acessos: Estrada Nacional 215 sentido Alfândega da Fé, seguir IC5/IP2 
sentido Foz Côa/Guarda, saída Foz Côa

http://www.arte-coa.pt/
mailto:visitas@arte-coa.pt


Praia Fluvial Foz do Sabor – Torre de Moncorvo (30 km distância)

A praia fluvial da Foz o Sabor reúne condições únicas para a prática
de  desportos  náuticos  e  de  Lazer. A  sua  localização  onde  o  rio  Sabor
desagua no Douro, disponibilizando um imenso e apetecível lençol de água,
onde o Douro se abre e penetra pelo extenso vale da Vilariça, possibilitando
uma paisagem rica de contrastes.
Apresenta  uma  área  plana  pavimentada  para  a  manobra  de  veículos  de
reboque  e  embarcações,  um cais  de  desembarque  e atracagem,  incluindo
outros serviços de apoio, como arrecadações, um bar e sanitários.
Abarca ainda um Parque de Merendas, numa zona arborizada, com equipa-
mento indispensável para esse fim, bem como dispõe de estacionamento de
modo a facilitar as condições de acesso ao local. 

Bandeira Azul: Não

Facilidade de Estacionamento: Sim

Serviços de apoio disponíveis:  Bar, Duches, Embarcações ligeiras sem mo-

tor, Instalações sanitárias, Praia vigiada

Tipo de praia: Fluvial

Acessos: Estrada Nacional 215 sentido Alfândega da Fé, seguir IC5/ IP2 

sentido Guarda Foz Côa, saída Moncorvo / Cabanas de Baixo



Centro de Interpretação do Território – Sambade (23 km distância)

“Um povo sem o conhecimento da sua  história,  origem e cultura é
como uma árvore sem raízes.” Marcus Garvey
                                                

O Centro de Interpretação do Território, está edificado numa antiga
escola primária, situada na aldeia de Sambade.
Assumindo-se como um Museu de Sociedade, Identidade e Território, o seu
programa  museológico,  repleto  de  conteúdos  atrativos,  diversificados  e
inovadores, assenta em três pontos essenciais:
1 - Reabilitar o património histórico e cultural; 2 - Interpretar e divulgar a
evolução histórica, territorial e social da comunidade, através dos sentidos
e  sensações;  3  -  Potenciar  a  formação  e  fruição  de  novos  públicos,
desenvolvendo uma oferta cultural e turística de qualidade.
Com recurso a tecnologias de informação e comunicação,  apelativas para
diversas tipologias de públicos, pretende-se trazer para o presente, todas
as  conceções  inéditas  de  outros  tempos  da  História,  imortalizando-as  e
preservando a sua riqueza patrimonial material e imaterial, em conjugação
com vivências atuais e reveladoras das vivências das gentes das terras de
Alfândega da Fé. Este museu pretende estimular os órgãos dos sentidos,
através de criação de estímulos multissensoriais que suscitarão sensações,
emoções e reações naqueles que o visitarem e que, desta forma, tornarão
toda esta experiência mais natural e realisticamente sentida.
O CIT dispõe ainda de todas as infra-estruturas ao acolhimento de todo o
tipo de público, nomeadamente com necessidades especiais.

Morada: Largo da Igreja, 5350-312 Sambade | Alfândega da Fé 
Horário: Verão (Maio a Setembro) 10H – 18H | Inverno (Outubro a Abril) 10H – 17H
Tel: +351 279 479 023 +351 279 463 476 • +351 915 202 999 
Email: geral@citalfandegadafe.pt
Facebook: www.facebook.com/citalfandegadafe
GPS: 41°24'47.65"N  6°58'30.40"W



Percurso Pedestre nas proximidades



Rede de Percursos Pedestres

- Trilho Vilares da Vilariça

- Trilho Rabo de Burro

- Trilho Gouveia

- Trilho Forno da Cal

- Trilho de Bornes

- Trilho de Alvazinhos

- Trilho das Capelas

- Trilho do Sabor (indisponível)



MAPA DE ALFÂNDEGA DA FÉ



MAPA DO DISTRITO DE BRAGANÇA


