
Alamor
Cu o populatie de peste 1.000 de locuitori, satul Alamor, component al comunei Loamnes, a fost atestat
documentar in 1319. În aceasta localitate situata la 30 km distanta de Sibiu, a fost semnalata existenta
unei asezari atribuite culturii eneolitice Petresti si, tot in zona au fost descoperite fragmente ceramice din
epoca romana. Este una dintre putinele asezari tipic romanesti, acolo unde portul national este inca la
mare cinste. Satenii, precum in urma cu un secol, umbla invesmantati in alb, inclusiv in zilele lucratoare. 

 Localitatea este considerata o adevarata perla turistica, unde obiceiul cetelor de juni e mai puternic decat
in Marginimea Sibiului, iar colindele de Craciun si de Anul Nou, ca si Ziua Eroilor care coincide cu Ziua
Nationala, sunt obiceiuri respectate aici cu sfintenie. Autoritatile locale incurajeaza si chiar finanteaza
perpetuarea unor mestesuguri vechi precum cel al realizarii manuale de costume populare, cojoace si
pieptare. În domeniul sportului de masa, localitatea era celebra, pana in 1976, pentru organizarea 
concursurilor de trante, initiativa care se doreste acum, revigorata. De asemenea, sunt alocate fonduri
pentru restaurarea si conservarea unor case vechi, in vederea pastrarii intacte a fatadelor, precum si a
elementelor interioare de constructie. 

 Localitatea dispune de doua biserici (de rit ortodox si respectiv greco-catolic) o scoala generala, o
gradinita, precum si de o statie de uscare a gazelor naturale, inaugurata la data de 21 iunie 2006. Exista si
cateva personalitati a caror origine este legata de Alamor. Aici s-a nascut una dintre " doamnele "
folclorului romanesc, Lucretia Ciobanu, dar si dascalul si scriitorul Ioan Barac (Popovici) care a trait in
perioada 1776-1848. Senator de Sibiu in ultimele doua legislaturi (2004 si 2008) social-democratul
Viorel Arcas a vazut lumina zilei tot la Alamor, in 1958.

 Cod postal Alamor: 557121
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