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cca.geral@gmail.com

Posto de Turismo

279 462 739

turismo.alfandegafe@gmail.com
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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

todos os caminhos
 
todos os caminhos
 vão darvão dar
Alfandega  da Feâ é

DESE
Divisão Económica, Social e Educação 

EXPOSIÇÃO “AVÓ MARIA - 
ENFEITES PARA OVELHAS”  

Maria de Almeida Silva é reconhecida pelos seus 
enfeites para ovelhas, uma aptidão única que 
mistura lã, cor, formas geométricas e botões.
Um ritual de fusão pagã e religioso, celebrado 
após a chegada dos pastores transumantes e que 
Inês Silva, herdeira deste património imaterial, 
resolveu traduzir  numa mostra  para a 
valorização de matrizes identitárias pastorícias.

Sáb.| 16 Mar. a Dom. 30 Jun. |  CIT
10h00 às 17h00 | Público em Geral | Gratuito 

EXPOSIÇÃO COLETIVA  “III BIENAL 

INTERNACIONAL DE GAIA”
Curadoria | Franchini  

A exposição que se inaugura a 4 de Maio com a 
presença do Diretor da Bienal, Doutor Agostinho 
Santos e do Comissário da mesma, conta também 
com a presença massiva dos artistas que nela 
fazem parte. 
Foram 28 os artistas selecionados e convidados 
para fazer parte desta mostra de arte, que inclui 
pintura, escultura e fotografia. Estarão também 
representados vários artistas transmontanos,   
numa Bienal profundamente vocacionada para  
causas sociais. 

Sáb.| 4 Maio a Dom. | 7 Jul. |  CCA
9h00 às 17h00 | Público em Geral | Gratuito 

De | Inês Silva

MUDA DA NOSSA SENHORA DAS 
NEVES
 
Procissão da “Muda” em honra da Nossa Senhora 
das Neves com início no Ermo da Nossa Senhora 
das Neves e com término na igreja matriz de 
Sambade.
Acompanhada pela Banda Municipal  de 
Alfândega da Fé.

Dom. 5 Maio | Sambade 
14h30 | Público em Geral | Gratuito 

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE  
-EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL | WORKSHOPS REGIONAIS
De | Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
  
A SEM surgiu em 2002 durante a Semana Verde, 
em Bruxelas. De 16 a 22 de setembro, os cidadãos 
participam em atividades dedicadas à mobilidade 
sustentável, com o objetivo de encontrar 
alternativa à utilização do transporte individual 
motorizado, sendo cada vez mais importante a 
transferência modal para os modos ativos e o 
transporte coletivo e, sempre que possível, a 
complementaridade com meios suaves de 
transporte, como a bicicleta.

Seg. 6 Maio | CCA
14h00 - 17h00 | Entidades públicas e privadas e ONG's   

OFICINA DE ENFEITES DE 
OVELHAS E CABRAS 
 
Porque queremos que as nossas ovelhas e 
cabras sejam as mais bonitas, estes adornos 
serão dados aos pastores que irão participar no 
Concurso de Ovinos e Caprinos, no âmbito do V 
Encontro de Pastores, que como habitualmente 
terá lugar na Festa da Cereja, no dia 8 de Junho, 
contribuindo-se, desta forma, para a valorização 
e preservação deste património imaterial.  

7,14,21,28  Maio| CIT
14h30 às 17h00 | Público em Geral  

8Maio
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Sáb.| 11 Maio e Sáb. 15 Jun. |  BM
15h00 | Público em Geral | Gratuito 

O Clube de Leitores é uma iniciativa da Biblioteca 
Municipal, dirigida aos seus leitores e munícipes, 
que pretende promover o enriquecimento 
pessoal dos seus membros através do contacto 
sistemático com os livros. 
11 de Maio | debate e análise da obra “Gentes e 
L u g a r e s :  c o n t o s  e  c o n t a s  d e  a u t o r e s 
transmontanos”. 
15 de Junho | debate e análise da obra “A queda 
de um anjo” de Camilo Castelo Branco.

Dom.| 12, 26 Maio e 2, 30 Jun. |   CIT
16h00 às 17h00 | Público infantil  

HORA DO CONTO

A “Hora do Conto” pretende ser uma iniciativa de 
índole cultural e social, onde a transmissão de 
vivências se torna o objetivo. Nesta troca de 
saberes e partilha de histórias de outrora, quem 
participar pode ouvir contos de autores ou 
simplesmente contar as suas próprias 
experiências de vida.
O registo deste património imaterial através de 
áudio e/ ou vídeo contribuirá para a criação de 
um espólio de depoimentos contados na 
primeira pessoa que ilustrarão as histórias 
antigas que teimam em se dissipar no tempo.

Sáb.| 25 Maio | DESE
18h30 | Público em Geral  

Pelas 18h30, realiza-se a Caminhada Solidária a 
favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com 
início na CCA. Cada participante tem direito a  t-
shirt e garrafa de água. 
A totalidade do valor angariado reverte para a  
Liga Portuguesa Contra o Cancro. Contamos 
com a vossa presença! 

CAMINHADA SOLIDÁRIA
CAMINHADA SOLIDÁRIA

18h30

Local | Cerejais                      Distância | 8 Km
Duração | 1h30                       Horário | 18h30 
Ponto de Encontro | CCA
Inscrições/Informações | 279 463 476 
ddescmalfandegafe@gmail.com 
Preço |3€ p/pessoa 

Qui.| 30 e Sex.| 31 Maio | PARQUE VERDE
11h00 - 16h00 | Comunidade Escolar, Púb. Geral  

A Biblioteca Municipal, em parceria com o 
Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé vai 
realizar, pelo segundo ano, uma feira do livro 
junto ao Parque Verde. 
O objetivo deste evento é aproximar os alunos e a 
comunidade, dos livros e, criar motivação para a 
leitura de autores lusófonos e de obras 
internacionais de referência.

FEIRA DO LIVRO
De | Biblioteca Municipal e Agrupamento
         de Escolas de Alfândega da Fé 

Seg.| 3  Jun. a Qui. | 1 Ag. | CIT
Público em Geral

INSCRIÇÕES
II MARATONA FOTOGRÁFICA  

Encontram-se abertas, de 03 de Junho a 01 de 
Agosto, as inscrições para a Maratona 
Fotográf ica  “Porque te  ( im)portas… e 
janelas?!?"
Esta Maratona Fotográfica realizar-se-á a 7 de 
setembro e terá como temática central as 
nossas Portas e Janelas.
Contando já com o 1º Concurso de Fotografia em 
2016 e com a 1ª Maratona Fotográfica em 2017, o 
CIT realiza, este ano, a 2ª edição da Maratona 
Fotográfica dentro dos mesmos moldes, mas 
com argumentos diferentes para registar!

O Regulamento está disponível nas 
redes sociais do CIT e no site do 
Município de Alfândega da Fé. 
As incrições na II Maratona 
Fotográfica “Porque te (im)portas… 
e janelas?!?" são gratuitas e 
devem ser efetuadas através 
do envio de informação do 
participante (nome, contacto 
telefonico, e-mail e cópia 
do cartão de cidadão)
para o e-mail:
geral@citalfandegadafe.pt 
ou presencialmente no CIT, 
em Sambade.
.

Qua.| 5  Jun. | PARQUE VERDE
Público em Geral

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE
De | DUA-SA   
O Dia Mundial do Ambiente é um evento anual 
que tem como principal objetivo alertar a 
sociedade para a necessidade da proteção e 
preservação do ambiente.
Assim sendo, é importante adquirir e reforçar 
conhecimentos, competências, valores e 
atitudes, com desígnio de sustentabilidade, que 
permitam uma cidadania ativa, consciente e 
ambientalmente culta.

ALFÂNDEGA DA FÉ
POLO

LOCAL | 

CASA DA CULTURA MESTRE JOSÉ RODRIGUES

Sáb.| 25 e Dom.| 26 Maio | CEREJAIS
Público em Geral  

Sáb.| 29 Jun. |  CCA
Público em Geral | Gratuito  

ENCONTRO DE BANDAS
17º ANIVERSÁRIO DA 
ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE ALF. DA FÉ

11h30 | Missa Seguida de Procissão
17h30 | Desfile das Bandas em direção à CCA 
21h00 | Concerto das Bandas Filarmónicas

OFICINA DA LÃ
De | Isabel Sá   

“Lhana” é uma marca que dá corpo a vários 
produtos cuja matéria-prima é a lã de ovelhas de 
raças autóctones. 
Isabel Sá, criadora deste projeto, alia o seu 
conhecimento e gosto pela arte de tratar e 
utilizar a lã, a um conjunto de iniciativas que lhe 
dão propósito. 
Conhecendo todo o processo do tratamento da 
lã, transmite os seus conhecimentos através 
desta oficina, onde os participantes serão 
iniciados nas diversas fases de manuseio desta 
matéria-prima como lavagem, cardação, fiação, 
tinturaria, malha e tecelagem.

Ter. | 18  Jun.| CIT
14h00 às 17h00 | Público em Geral  

Sáb.| 29 Jun. |  BM
15h30 | Público em Geral  

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“INTERVALO”
De | Duarte Moreno

Livro, de Duarte Moreno autor da Terra, com dez 
contos/estórias, breves, diversas mas muito 
ricas e algumas delas contextualizadas em 
Trás-os-Montes.

A Banda Municipal realizará a missa do dia de 
São Pedro participando de seguida na procissão 
que irá percorrer as ruas da Vila de Alfândega da 
Fé. 

FESTA DA CEREJA

O certame, abre ao público no fim de semana de 7, 
8, 9 e 10 de Junho e já tem animação garantida. 
D.A.M.A e Cuca Roseta são os cabeça de cartaz.
A cereja é a rainha mas há mais motivos para vir à 
Festa da Cereja, um dos mais antigos eventos da 
região transmontana, que todos os anos  se 
renova para dar a conhecer o melhor do concelho 
e da região.
São 4 dias de muita Festa especialmente 
dedicados aos produtos locais, com montras 
personalizadas e mais atractivas. Queijo e 
Fumeiro, Azeite, Frutos Secos, Doces e Compotas 

Sex. a Seg. | 7,8,9,10 Jun.| RECINTO FEIRAS
10h00 às 24h00 | Público em Geral | Gratuito  

Tradicionais, Aromáticas e Vinho vão ser as 
áreas temáticas em destaque nesta edição da 
Festa da Cereja.  
Mas há mais! 
Pelo quinto ano consecutivo realiza-se o 
Encontro de Pastores, no dia 8 de Junho, onde 
são postas a concurso a Cabra Serrana e a 
Ovelha Churra da Terra Quente. 
No dia 10, haverá a 3ª Edição da Meia Maratona 
da Cereja,  com um percurso que alia património 
histórico à beleza do vermelho das cerejas, e 
muitas novidades!

Nos dias 7, 8, 9 e 10 de Junho, 

0808
ENCONTRO DE 

PASTORES
junhojunho

Alfândega da Fé
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  Tasquinhas Gastronomia local.  
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