
Sáb.|16 Junho  | CCA Auditório Manuel Faria 
14h00 | Público em Geral | Gratuito 

III encontro de Universidades 
Seniores do Nordeste
LACSAF

No ano de 2016 o Diretor da Universidade Sénior 
de Rotary de Bragança lançou o desafio às 
restantes universidades do distrito para a 
criação de um encontro anual de Universidades 
Séniores do Nordeste Transmontano. Este 
encontro tem como objetivo a troca de saberes e 
experiências, o convívio e a promoção de um 
envelhecimento ativo. No primeiro ano o evento 
realizou-se em Bragança, o segundo em Vinhais 
e o terceiro será este ano em Alfândega da Fé.

Sáb.| 23 Junho | CIT-Sambade
09h00 | Público em Geral | 10€ p/pax 

II Maratona Fotográfica
CIT 

Ponto de encontro |  CIT - Sambade

Preço | 10€ p/pax c/ almoço e lanche

Prémio | Voucher estadia 1 noite 

                2 pax Casas do Bairrinho

geral@citalfandega.pt 

279 479 023

i

Maratona de fotografia onde os concorrentes vão 
percorrer o nosso território na busca das 
melhores fotos, este ano os temas para a 
maratona são; patrimoniado cultural e edificado,  
os produtos da terra. www.facebook.com/cca.alfandegadafe

As informações constantes da Agenda  Cultural e de Lazer são da responsabilidade das respetivas 

entidades organizadoras.
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4  
São 4 eventos em 4 meses que fazem de Alfândega da Fé um pólo cultural, bem no coração do 
Nordeste Transmontano. 
De junho a setembro, há quatro bons pretextos para visitar Alfândega da Fé, quer esteja longe ou 
perto, o importante é marcar já na sua agenda estas datas. 

Alfândega da Fé

08 . 09  10 JUNHO 2018.
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Sex|08  Sáb|09  Dom|10 Junho | Alf. da Fé
09h00 às 24h00 Público em Geral | Gratuito 

Festa da Cereja

A Festa da Cereja, em Alfândega da Fé, abre ao 
público no fim de semana de 8, 9 e 10 de Junho de 
2018 e já tem animação garantida. Virgul e 
Carminho são os cabeça de cartaz de um dos 
mais antigos certames da região transmontana. 
A cereja é a rainha mas há mais motivos para vir a 
Alfândega da Fé.

São três dias da Festa que vai já na 36ª Edição. O 
certame é antigo mas todos os anos renovado 
para dar a conhecer o melhor do concelho e da 
região. Para 2018 o espaço é especialmente 
dedicado aos produtos locais, com montras 
personalizadas e mais atractivas. Queijo e 
Fumeiro, Azeite, Frutos Secos, Doces e 
Compotas Tradicionais, Aromáticos e Turismo 
vão ser as áreas temáticas em destaque nesta 
edição da Festa da Cereja.

Virgul Junho
23h00 08

Encontro de

Pastores Junho
10h00 09

Carminho Junho
22h30 09

Meia Maratona 
da Cereja Junho

09h00 10
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Município de

agendaCultural
Alfândega da Fé
Maio | Junho

2018

Ter.|08 Maio | Alfândega da Fé
09h00 | Público em Geral | Gratuito 

Comemorações Feriado Municipal 

Um Feriado Municipal comemora-se para 
manter viva a memória de um concelho e 
promover a reflexão sobre o presente e o futuro. 
A Sericultura, tema da exposição que abre em 8 
de maio, foi uma importante atividade económica 
e atualmente é apenas mais uma peça da 
memória coletiva. Mas a história da Sericultura 
no concelho e no distrito de Bragança pode servir 
de motivo para refletir sobre as razões do 
despovoamento  e  das  d i f i cu ldades  de 
desenvolvimento económico.

10h00 | Sessão Solene do 
               Hastear da Bandeira
               Câmara Municipal
.

 10h30 | Desfile da Banda Municipal
.

 15h30 | Exposição 
“Quando as Periferias são Centro -  
A Indústria da Tecelagem e das Sedas”
.

Momento Musical 
por Alexandra Jacinto & João Camelo
.

Programa

A Sericultura no Concelho 
de Alfândega da Fé 
por Francisco José Lopes, Historiador
.

A Sericultura no Concelho: 
reflexões a partir da história 
por Berta Nunes, 
Presidente da Câmara Municipal
.

Momento Musical 
por Alexandra Jacinto & João Camelo
.

Visita Guiada 
por Ana Afonso, 
Diretora do Museu Abade Baçal

Alfândega da Fé

 
Municipal

Feriado
08.Maio.2018

Ter.|08 Maio | Dom.|29 Julho | CCA
09h00 | 18h00 | Público em Geral | Gratuito 

Quando as Periferias são centro
A indústria da tecelagem e das sedas
Exposição - Museu Abade Baçal

08 a 29
maio julho

Tecer é elaborar o texto da vida na urdidura do 
tempo, com os fios que cada pessoa recebe da 
divindade, do lugar, da família, da história. 

A soma de todos os textos, de todos os tecidos, 
constitui a canção da terra, esse rumor que 
percebemos como soma de todas as vistas, 
quando percorremos os lugares e escutamos 
dos lábios das gentes a narração dos seus ritos, 
das suas tradições orais, das suas crenças, das 
suas habilidades de artesãos…

Sáb.|12 Maio | Biblioteca Municipal
15h00 | Público em Geral | Gratuito 

"A Cidade e as Serras" 

Clube de Leitores | Debate sobre "A Cidade e as 
Serras" de Eça de Queirós  

Clube de Leitores

Qui.|17  Sex.|18 Maio | Jardim Municipal
10h00 às 17h00 | Público em Geral | Gratuito 

Feira do Livro

A Biblioteca Municipal, em parceria com o 
Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé, vai 
realizar nos dias 17 e 18 de maio uma Feira do 
Livro no Jardim Municipal. 
O objetivo deste evento é aproximar os alunos e a 
comunidade aos livros e criar motivação para a 
leitura de autores lusófonos e de obras 
internacionais de referência.

Qui.|12 Abril  | Dom.|01 Julho | CIT
09h00 às 18h00 | Público em Geral | Gratuito  
Reserva da biosfera 
Exposição fotográfica - ZASNET

Através desta exposição pretende-se que o 
visitante mergulhe no conceito de Reserva da 
Biosfera, que conheça os espaços protegidos do 
nosso território e que a integram. Entre eles 
encontram-se quatro parques naturais: Parque 
Natural de Montesinho; Parque Natural Lago de 
Sanabria y Alrededores; Parque Natural do 
Douro Internacional e Parque Natural Arribes 
del Duero. Tem também diversos espaços 
classificados como Rede Natura: Reserva 
Natural Laguna de Villafáfila, espaço natural 
Sierra de la Culebra, Albufeira do Azibo,…

Dom | 06 Maio | Sambade, Ermo Sr.ª das Neves 
14h30 | Público em Geral  

Muda da Nossa Senhora das Neves
Missa seguida de Procissão, acompanhada da
Banda Municipal

Sáb.|26 Maio | Parada
Sáb 09h00 | Público em Geral | 2,5€ 

TRILHO DO SABOR
PERCURSO PEDESTRE 

Iniciamos o percurso na aldeia de Parada, junto 
aos tanques comunitários, de lavar a roupa, 
situados no final do aglomerado populacional 
desta freguesia. Depois de percorrermos uns 
escassos metros entramos num antigo 
carreteiro, caminho que permitia a passagem de 
carros de tracção animal, como ainda é possível 
confirmar pelos vestígios da antiga calçada. Mais 
à frente, a nossa atenção centra-se num velho 
moinho de água. Aconselha-se uma pequena 
paragem para apreciar a paisagem, onde se 
destacam os grandes espelhos de água da 
Barragem do Baixo Sabor e o verde das 
pastagens e com alguma sorte será possível 
avistar diferentes espécies de aves. Finalizamos 
o percurso no Santuário do Santo Antão.

Casa da Cultura Mestre José Rodrigues

Alfândega da Fé

Preço | 2,5€ p/pax

turismo.alfandegafe@gmail.com

279 460 020

915 202 999

Ponto de encontro CCA | 09h00

Tipo | Linear 

Âmbito | Paisagistico

Grau de dificuldade | Moderado/Fácil

Distância | 7km

i

Ter.|05 Junho | Alfândega da Fé
Público em Geral e Comunidades Escolar | Gratuito 

Comemoração do 
Dia Mundial do Ambiente 
CMAF- Setor de Ambiente 

O Dia Mundial do Ambiente celebra-se a 5 junho e 
teve início em 1972 quando ocorreu a 1ª 
Conferência das Nações Unidas. Evento com 
objetivo de assinalar boas ações para a 
preservação do ambiente.
A desflorestação aumenta,  as espécies 
extinguem-se, a queima de combustíveis fósseis 
emite substâncias provocando alterações 
climáticas, as embalagens descartáveis 
aumentam a produção de resíduos, o solo 
produtivo perde-se… Os recursos são limitados e 
têm de ser explorados de forma sustentável!

Sáb.|02 Junho | Baião

Viagem a Tormes - Baião
CLAF

Visita guiada à Fundação Eça de Queiroz, 
Tormes, Baião

Visita a Amarante ao Museu Amadeo de Souza 
Cardoso e centro histórico da cidade.

09h00 às 18h00 | Membros CLAF | Gratuito 


