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CONCERTO FÁBULAS 
TRANSMONTANAS  
 
A formação/agrupamento profissional de 
constituição flexível, ConcentusPerTempora-
Ensemble, surge como resultado da procura 
incessante de difundir com minúcia variados 
per íodos  e  estét icas  musica is  às  mais 
abrangentes massas culturais que emergem nos 
nossos tempos. 

O Ensemble tem vindo a realizar inúmeros 
concertos em Monumentos e Museus Nacionais 
oferecendo sempre ao seu público o prazer de 
e s c u t a r  c o m p o s i t o r e s  P o r t u g u e s e s 
concomitantemente com outros nomes de relevo 
de toda a Europa e Américas. 

Tem como base a progressiva evolução e 
orientação estilística do Brahma Ensemble que 
vinha desde 2000 a realizar performances nas 
áreas do Erudito (com obras dos períodos 
Barroco, Clássico e Contemporâneo) como 
também no Ligeiro onde inclusive criou inúmeros 
espectáculos onde o pop se elevou a um nível 
insigne. 

Dom.| 17 Fev.| Igreja Matriz | Alf. da Fé 
15h00 | Público em Geral  

KM VERTICAL SUBIDA DA SERRA 
DE BORNES
 

Sáb.| 09 Fev. | Vilares da Vilariça
10h00 | Público em Geral  

Corrida única e especial, num percurso sempre 
em ascensão, com quase 1.000 metros de desnível 
positivo ao longo de 10 Km. 

Um desafio às suas capacidades, que em 
comunhão com as paisagens únicas do topo da 
Serra de Bornes tornarão esta experiência 
memorável. 

Para quem prefere desfrutar da natureza de uma 
forma mais descontraída, pode aproveitar para 
fazer o percurso pedestre “Trilho dos Vilares da 
Vilariça”, que acontece em simultâneo.

Organização: 
Running Place Alfândega da Fé
Câmara Municipal 
Associação Recreativa Alfandeguense 

Apoio:
Associação de Atletismo de Bragança

Inscrições/Informações:
s.desporto.alfdafe@gmail.com
Tlm | 912 400 433

CIT
Centro de Interpretação
do Território
Sambade, Alfândega da Fé

CCA
Casa da Cultura 
Mestre José Rodrigues
Alfândega da Fé

B.M.
Biblioteca Municipal

C.M.
Câmara Municipal

Centro de Interpretação do Território (CIT)

279 479 023

geral@citalfandegadafe.pt



CANTAR DE REIS  

No dia 6 de janeiro o Município de Alfândega da Fé 
dá as boas vindas a 2019 com um espetáculo de 
Cantar dos Reis. 
A iniciativa já não é novidade em Alfândega da Fé e 
todos os anos se repete para manter a tradição, 
os Reis cantam-se a partir das 15h00 na Casa da 
Cultura Mestre José Rodrigues.
Tradicionalmente os cantares dos Reis fazem-se 
porta a porta, até 6 de janeiro, invocando a visita 
dos Reis Magos ao Menino Jesus e a dádiva de 
oferendas. 

Dom.| 6 Jan. 2019 | CCA
15h00 | Público em Geral | Gratuito 

OFICINAS DE ARTE " LINHA, 
PONTO E MANCHA"
 
Vamos iniciar o ano com muita Arte!
Pega num pincel e em tinta da china e deixa a tua 
marca a negro fluir numa folha a branco.
Nesta oficina artística vamos explorar o 
comportamento da tinta da china, com e sem 
adição de água, e deixar o pincel e o aparo 
desenharem ilustrações mágicas para nós.
Nas nossas oficinas não é preciso ser artista, 
basta gostar de arte!

Qua.| 09 Jan. e Qui. 10 Jan. |  CCA 
10h00 às 17h00 | Público em Geral e Comunidade Escolar  

INSTAMEET

Sex.| 18 a Dom.|20 Jan. |  CCA
16h00 |  Público em Geral | Gratuito  

CLUBE DE LEITORES DE ALF. DA FÉ 

Dia 12 de Janeiro: Debate sobre a obra 
“Histórias de Gente Simples” da autora 
Alfandeguense Virgínia Azevedo.

Sáb.| 12 Jan. e Sáb.| 2 Fev. |  BM 
15h00 | Público em Geral  | Gratuito | 

Sáb.| 26 Jan. 
09h00 | Público em Geral  

“TRILHO FRAGAS 
DO PÓIO”
PERCURSO PEDESTRE 

Iniciamos o percurso na aldeia de Valverde, 
seguimos em direção às Fragas do  Póio, com 
vista para todo o Vale da Vilariça, avistando as 
barragens do Salgueiro e de Santa Justa. Daí 
seguimos em direção à Capela de São 
Bernardino e terminamos o percurso no largo da 
aldeia.

Instameet Arte Pública Fundação EDP

Em 2019, 44 instagramers vão participar no 
Instameet que celebra o Projecto Arte Pública.

A Fundação EDP juntou-se ao Gerador para um 
total de 11 instameets com 44 instagramers que 
vão percorrer o país, de norte a sul, ao longo do 
ano, para dar a conhecer o Projecto Arte Pública, 
iniciado em 2015. 

Inscrições/Informações: 

CCA:  cca.geral@gmail.com  *  279 460 020

EXPOSIÇÃO “RELAÇÕES, 
REFRAÇÕES E REVELAÇÕES”  
Medida de um vazio, de um abismo que se abre no 
instante infinitesimal em que tudo toma sentido. 
Perante a luta frenética que deambula entre as 
revisões e mudanças de paradigmas, a 
fragmentação do conhecimento, o mundo da 
imagem e do esfacelamento do sentimento, 
sentimo-nos obrigados, de uma forma delicada e 
deliciosa, a vislumbrar a luz parcial que inunda 
todo o ato de desenhar. As relações, aqui 
reveladas, são pensamentos e sentimentos que 
configuram a nossa inquietude, repleta de 
perplexidade das incertezas que co-habitam com 
a nossa mente e consciência. Há necessidade, de 
revelar a necessidade urgente de uma mente 
física, que acompanhe a liberdade de sentir, a 
vontade de desejar algo concreto mas que se 
perde na imortalidade inatingível.

Ter.| 8 Jan. a Dom. 10 Mar. |  CCA
09h00 às 17h00 | Público em Geral | Gratuito 
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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 livros. 

Dia 2 de Fevereiro: Debate sobre a obra “Um 
voluntário da República na defesa de Mirandela” 
de João Baptista Vilares. 

SEMINÁRIO “VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA: O FENÓMENO PARA 
CÁ E PARA LÁ DAS 4 PAREDES” 

Uma iniciativa da LACSAF que, através de uma 
abordagem generalista, pretende sensibilizar 
profissionais e comunidade geral para a 
problemática da violência doméstica e de 
género. 

Sex.| 25 Jan. |  CCA   
09h15 | Público em Geral | Gratuito 

Inscrições: giav@lacsaf.pt 

O primeiro encontro acontece já em Janeiro de 
2019, no fim-de-semana de 18 a 20 de Janeiro, 
em Alfândega da Fé, Miranda do Douro, 
Mogadouro e Torre de Moncorvo. 

O Instameet em Alfândega de Fé conta com a 
presença dos instagramers @maggie.pi e 
@rpmiguel.

No dia 19 de Janeiro pelas 16h será ainda lançado 
o Roteiro Trás-os-Montes - Projecto Voltagem 
que apresenta o conjunto de obras de arte 
criadas nas várias povoações intervencionadas 
em Trás-os-Montes pelo projecto Arte Pública 
Fundação EDP. O lançamento acontece na Casa 
da Cultura de Alfândega da Fé e a entrada é livre.  

Do programa científico farão parte diversos 
especialistas, das áreas sociais, da saúde, 
educação e justiça, numa lógica de reforçar o 
carácter educacional do fenómeno e as suas 
especificidades. 

A participação é gratuita e contará com a presença 
da Secretária de Estado para a Cidadania e 
Igualdade, Rosa Monteiro.


