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FESTA DA CEREJA

09 a 11 Jun 2017

COMEMORAÇÃO DO DIA 
MUNDIAL ...

05 a 05 Jun 2017

OS LUGARES DO AZEITE 
TRANSM...

29 de Abr a 12 de Jun

MEIA MARATONA DA 
CEREJA 2017

11 Jun 2017

A Meia Maratona da Cereja 
surge com a vontade de 
reavivar o Atletismo no 
Concelho e de reviver...

FESTA DA CEREJA 

ENCONTRO DE PASTORES | INICIATIVA ESPERA MAIS 
DE 200 PESSOAS

No dia 10 de junho a Festa da Cereja promove um Encontro 
de Pastores. A iniciativa integra o III Concurso de Ovinos e 
Caprinos e espera mais de 200 pessoas. No concelho há 
cerca de 40 pastores e o Encontro surgiu por vontade destes. 
O município de Alfândega da Fé ...

ESPETÁCULO EQUESTRE | DESTREZAS DE CAVALOS 
VÃO MARCAR ÚLTIMO DIA D...

A pensar nos visitantes, a organização preparou atividades 
para todos os gostos. Uma tenda mágica e oficinas de 
criatividade são alguns dos destaques da Festa. Para o 
último dia do certame está programado um espetáculo 
equestre. A pensar nas famílias, a organização ...

FESTA DA CEREJA | ESPAÇO RENOVADO ABRE 
PORTAS DE 9 A 11 DE JUNHO

A Festa da Cereja faz-se em Alfândega da Fé de 9 a 11 
de junho e para este ano não vão faltar novidades. O 
certame, com quase quatro décadas de história, é uma 
montra privilegiada para o que de melhor se faz no 
concelho. A cereja é a principal atração mas este ano há 
mais motivos para ir à ...

MEIA MARATONA DA CEREJA | REGRESSO DE PROVA 
DE ATLETISMO ÚNICA NO D...

De regresso à Festa da Cereja está também o atletismo. A 
emblemática Meia Maratona da Cereja volta a ganhar 
destaque no certame. Surge com a vontade de reavivar o 
atletismo no concelho, sendo esta uma prova única no 
distrito de Bragança. No passado grandes nomes do ...

ESPETÁCULOS MUSICAIS | JOÃO PEDRO PAIS DE 
REGRESSO À FESTA DA CEREJA

A grande atração da edição deste ano é João Pedro Pais. O 
cantor, com raízes no concelho, faz questão de regressar à 
Festa da Cereja no ano em que comemora 30 anos de 
carreira. Dia 10 junho este artista, que é já um embaixador de 
Alfândega da Fé, vai encher o palco ...
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