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Contactos Úteis

Câmara Municipal Alf. Fé 

279 468 120

Casa da Cultura (CCA)

279 460 020

cca.geral@gmail.com

Posto de Turismo

279 462 739

turismo.alfandegafe@gmail.com

CIT
Centro de Interpretação
do Território
Sambade, Alfândega da Fé

CCA
Casa da Cultura 
Mestre José Rodrigues

BM
Biblioteca Municipal

CM
Câmara Municipal

Centro de Interpretação do Território (CIT)

279 479 023

geral@citalfandegadafe.pt

DESE
Divisão Económica, Social e Educação 

.
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Sex.| 6 Dez. a Seg.| 6 Jan. |  Jardim Municipal
Público em Geral  

ALDEIA NATAL 
Alfândega da Fé será, mais uma vez, invadida 
pelo espírito natalício. 
A Aldeia Natal, promovida pela Liga dos Amigos 
do Centro de Saúde em colaboração com o 
Município de Alfândega da Fé, está recheada de 
atividades e diversões, em grande parte 
conseguidas através do envolvimento das várias 
instituições do concelho. Ao longo de um mês, 
não vão faltar motivos para perder o medo ao frio 
e sair à rua a revitalizar/recarregar o espírito de 
comunidade, de entrega e partilha, valores tão 
próprios desta época.

CCA

Sab.| 14 Dez. |  Macedo de Cavaleiros
Público em Geral  

Percorrendo-se percursos, de ambos os 
c o n c e l h o s ,  p r o m o v e m o s  o  t e r r i t ó r i o  e  
comemoramos em conjunto o Dia Internacional 
das Montanhas.
“Não há montanhas que nos separam, há trilhos 
que nos unem!”

Qui.| 19 Dez. |  CIT
10h30 às 12h30 e 14h30 às 16h30 | Crianças ATL 

OFICINA DE TINTURARIA NATURAL
De | Isabel Sá  
No sentido de concluir a primeira parte da 
“Oficina da Lã”, esta atividade desta vez 
direcionada para o público infantil, pretende dar a 
conhecer o “mundo da lã” aos mais pequenos e 
todos os processos do seu tratamento e em 
especial este último e tão fascinante, o da 
tinturaria!
Recorrendo a elementos que a natureza nos dá, 
podem encontrar-se várias formas de colorir a lã 
e é isso que se vai aprender nesta oficina.

Dom.|22 Dez. |  CCA
15h00 | Público em Geral  

CONCERTO DE NATAL "O QUE É 
SINGULAR NUM COLETIVO?" 
Programa de oficinas na área da percussão e 
movimento com crianças, jovens e adultos da 
Escola de Música e Banda Municipal da 
Associação Musical de Alfândega da Fé com o 
Serviço Educativo do Museu do Douro. Setembro 
de 2019 a junho 2020.  

Como é que um coletivo reúne tantas vozes 
singulares? Que modos se encontram para 
contar, de mais modos, as vidas que acontecem 
nestes lugares?

P r o p o m o s  e  p r o c u r a m o s  p e s s o a s  e 
coletividades para fazermos algo em comum. 
Para em comum procurarmos o que há de 
singular num coletivo.

O concerto de Natal irá decorrer no dia 22 de 
Dezembro, a iniciar por volta das 15:00h. Este 
espectáculo irá ter dois momentos. 

1º Momento: Escola de Música da Associação 
Musical e Sons do Douro com a apresentação do 
projeto "O que é Singular Num Coletivo".

2º Momento: Banda Municipal de Alfândega da 
Fé com apresentação do Concerto de Natal.

CCA

PRÓXIMOS EVENTOS
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TRILHAR CONCELHOS 
De | CM Alf da Fé/CM Macedo de Cavaleiros e 
Associação Geoparque Terras de Cavaleiros

Inscrições/Informações: 
CCA |  @ * turismo.alfandegafe@gmail.com  
            T *  279 460 020
Preço | 2,5€ p/pessoa 
Ponto de Encontro |  09h00 | CCA
09h30 | Jardim 1.º de Maio, Macedo de Cavaleiros

Ter.| 10 Dez. |  BM
10h00 | Alunos do Agr. Escolas de AF  | Gratuito  

É uma história de amor, quase impossível, entre 
uma princesa e um jovem plebeu que por ela 
“pagou” vinte moedas de ouro. Uma história que 
nos transporta para o tempo longínquo e 
indefinido do “era uma vez”, e que trata de 
mouros, raptos, cativeiros, mercadores, e, como 
não podia deixar de ser, de um rei severo, um 
palácio e… um misterioso arlequim. As 
ilustrações pertencem ao artista plástico José 
Saraiva. 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “A 
PRINCESINHA DOS BORDADOS DE 
OURO” 
De | Alexandre Parafita 

Dom.| 3 Nov. |  Sambade
Público em Geral  

TRILHAR CONCELHOS 
De | CM Alf da Fé/CM Macedo de Cavaleiros e 
Associação Geoparque Terras de Cavaleiros

Trilhar Concelhos é um projeto colaborativo que 
une os Municípios de Alfândega da Fé e Macedo 
de Cavaleiros na promoção do território, através 
da prática de caminhadas. A próxima realiza-se  
no dia 3 de novembro e está inserida, na Festa da 
Montanha em Sambade.

Inscrições/Informações: 
CCA |  @ * turismo.alfandegafe@gmail.com  
            T *  279 460 020
Preço | 2,5€ p/pessoa 
Ponto de Encontro |  09h00 | CCA
                                      09h30 | Sambade

Projeto “O que é singular num coletivo“
13 setembro 22h30

Sáb.| 16 Nov. e Sáb. 7 Dez. |  BM
15h00 | Público em Geral  | Gratuito  

O Clube de Leitores é uma iniciativa da Biblioteca 
Municipal de Alfândega da Fé (BMAF), dirigida 
aos seus leitores e munícipes, que pretende 
promover o enriquecimento pessoal dos seus 
membros através do contacto sistemático com 
os livros. 

CLUBE DE LEITORES DE ALF. DA FÉ
De | CLAF

Pretendeu-se realizar um registo o mais 
“próximo e real” possível, pelo facto de o autor 
ter aqui residido e como tal ter estabelecido uma 
relação de proximidade, não de um turista, mas 
de alguém que igualmente vive o dia-a-dia do 
território. Vivência sublinhada por uma relação 
estreita com o meio natural, o campo, os 
animais, o trabalho agrícola que persiste, a 
relação dura e desafiante com a dureza 
climatérica e geográfica do território, a relação 
com a fé.

EXPOSIÇÃO “NOVE MESES DE 
INVERNO E TRÊS DE INFERNO”
De | João Pedro Marnoto  

Ter.| 1 Out. a Dom. | 12 Jan. | CCA

FESTA DA MONTANHA   

Sex.|1 Nov. a Dom.|3 Nov | SAMBADE
09h00 às 00h00 | Público em geral | Gratuito 

Sáb.| 2 Nov. | CIT
11h00 às 13h00 | Público em Geral | Gratuito 

OFICINA DE CESTOS EM ESCRINHO 
De | Aníbal Delgado e Rosa Delgado

A cestaria em escrinho, é uma atividade 
artesanal oriunda de  algumas aldeias da Terra 
Fria Transmontana. 
Na aldeia de Vilar Seco, concelho de Vimioso, 
Aníbal e Rosa Delgado são os representantes 
deste legado que teimam em não deixar que se 
perca no tempo. Estes cestos de palha de centeio 
e casca de silva serviam para guardar cereais, 
levedar a massa do pão e conservar alimentos. 
Pretende-se assim dar a conhecer esta arte do 
saber-fazer e sensibilizar o público para a 
preservação e valorização do património.

Nos dias 1, 2 e 3 de novembro a Festa da 
Montanha regressa a Sambade, no concelho de 
Alfândega da Fé. Uma iniciativa que vai na Quinta 
edição e cujo objetivo é divulgar e celebrar as 
potencialidades da montanha. A Festa dá a 
conhecer as lendas e os sabores da montanha. 

O PROGRAMA está aí, a não perder nos dias 1, 2 e 
3 de novembro! 

A ação central é a descoberta do caminho 
marítimo para a Índia, sob o comando do 
navegador português Vasco da Gama. Nessa 
viagem vão-se evocando passos da história de 
Portugal. Esta exposição de pintura do artista 
Levi Guerra procura apresentar em dez quadros, 
tantos quantos os cantos da obra, a sua figuração 
pictórica desta jóia da Literatura Portuguesa.

EXPOSIÇÃO “OS LUSÍADAS – NA 
FIGURAÇÃO DE LEVI GUERRA”
De | Levi Guerra   

Seg.| 18 Nov. a Dom. | 19 Jan. | CIT
10h00 às 17h00 | Público em Geral | Gratuito

Qua.| 20 Nov. |  CCA
09h30 às 17h00 | Público em Geral  

SEMINÁRIO: SUCESSO 
EDUCATIVO - "ESCOLA, 
COMUNIDADE E FAMÍLIA" 
De | Equipa do PIICIE do Município de Alf. da Fé

Ação desenvolvida no âmbito da “Equipa 
Multidisciplinar” - Alfândega da Fé, integrada no 
PIICIE-TTM, e que tem como objetivo promover a 
partilha de saberes e boas práticas na área da 
Educação provocando impacto positivo no 
sucesso dos  alunos.

Inscrições/Informações:  
@ * equipam.piicie@gmail.com   
T *  279 463 476
Inscrições gratuitas mas obrigatórias

ENCONTROS IMPROVÁVEIS: 
CONVERSAS DA FÉ
ENCONTROS IMPROVÁVEIS: 
CONVERSAS DA FÉ

24 
novembro

Dom.| 24 Nov. |  Igreja Matriz Alf. da Fé
15h00 | Público em Geral  

ENCONTROS IMPROVÁVEIS: 
CONVERSAS DA FÉ 
“Encontros improváveis: conversas da Fé” 
enquadra-se na celebração dos 75 anos da 
consagração do concelho de Alfândega da Fé ao 
Imaculado Coração de Maria, onde iremos ter à 
conversa figuras tão diferentes como:
 .

D. José Cordeiro (Bispo da Diocese Bragança/Miranda)
 .

Dr Paulo Mendes Pinto (Diretor da Licenciatura e do 

Mestrado em Ciência das Religiões na Universidade Lusófona)
 .

Dr Duarte Soares (Presidente da Associação Portuguesa 

de Cuidados Paliativos)
.

Dr Paulo Meirinhos (Músico dos Galandum Galundaina)

Qua.| 27 Nov. |  CCA
15h30 às 17h30 | Público em Geral  

CAFÉ MEMÓRIA FAZ-SE À ESTRADA 
De | Patrícia Dias e Alexandra Castilho

Iniciativa que consiste na aplicação inovadora de 
um modelo assente na itinerância,  cujo objetivo 
é o de informar e sensibilizar as comunidades 
locais para a problemática das demências, de 
forma descontraída e informal, alargando a 
abrangência geográfica da Rede Café Memória.

Inscrições/Informações: 
@ * dese@cm-alfandegadafe.pt
T *  279 463 476 
Inscrições gratuitas mas obrigatórias

14 e 15  Nov. e 21 e 22  Nov. | CCA
9h30 às 12h30 | 14h00 às 17h00 | Público em Geral  

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA: 
“OLHARES SENTIDOS NA 
NARRATIVA FOTOGRÁFICA” 
De | João Pedro Marnoto

O desafio é claro: durante uma semana, cada um 
dos formandos deve fotografar o que achar mais 
relevante para caracterizar os sete dias dessa 
semana. Um diário de imagens, um apontamento 
dos dias ou simplesmente como um registo de 
várias ações. No final,  o trabalho será 
apresentado ao público. 

Sambade


