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THE CONJURING - A EVOCAÇÃO
SEX | 06 | 21:30H > SÁB | 07 | 16:00H
Realizador: James Wan
Elenco: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Lili Taylor

Género: Terror   
Classicação: M/16   

Duração: 112 min.
Sinopse:

Esta é a história dramática da família Perron que, durante a 
década de 1970, a�rmava ter sido assombrada por 

espíritos malignos na sua própria casa, no estado de 
Rhode Island, EUA. Depois de semanas a serem 

importunados, eles pedem ajuda a Ed e Lorraine Warren, 
dois especialistas em casos paranormais, que ali 

chegam determinados a investigar o caso a fundo. 
Depois de uma primeira avaliação que os leva a 

conhecer o passado da habitação, descobrem que 
as aparições estão relacionadas com um evento com 

mais de um século, associado ao assassínio de crianças. Assim, para 
que a família possa ser libertada daquela maldição, eles vão ter de 
exorcizar os espíritos que ali habitam e que estão decididos a matar 
todos os que se aproximam da propriedade.



TURBO
SEX | 20 | 21:30H > SÁB | 21 | 16:00H

Realizador: David Soren
Versão Portuguesa
Género: Animação, Comédia   
Classi	cação: M/6    
Duração: 96 min.
Sinopse:
Turbo é um pequeno caracol de jardim cujo maior sonho 
é tornar-se o mais veloz do mundo dos gastrópodes. A sua 
obsessão por tudo o que se move rapidamente fez dele um pária 
dentro da pacata comunidade onde nasceu. Marginalizado 
por todos, Turbo anseia por escapar àquele destino, 
que considera mais triste do que uma morte lenta. 
Um dia, após ter sido atropelado por um carro em alta 
velocidade que quase lhe rouba a vida, adquire um 
misterioso poder que o torna capaz de atingir 
velocidades vertiginosas. Assim, o pequeno animal, feliz por 
conseguir um feito nunca antes visto, decide realizar a maior ambição 
da sua vida: competir com os mais conceituados pilotos de IndyCar 
dos EUA. Com isto em mente, nada, nem ninguém, o vai parar.



CONCERTO DE NATAL
BANDA DE MÚSICA DE S. MAMEDE DE RIBATUA 

DOM | 22 | 16:00H



CONHECER O PASSADO NO PRESENTE 
Monumento - Castelo da Burneira (Alijó).
Tipologia - Povoado Forti�cado.
Cronologia - Idade do Ferro (I milénio a.C.), posteriormente Romanizado.
Função - Estrutura Militar (defensiva e habitacional).
Descrição - O Castelo da Burneira implanta-se num monte granítico com 
excelentes condições de controlo geoestratégico, possuindo um domínio 
visual sobre uma vasta área do território envolvente. Todo o monte 
parece ter sido ocupado desde o sopé até às cotas mais elevadas de 
uma pequena plataforma existente no cume. Atualmente podem 
ser observados grandes quantidades de derrubes de pedra, que 
constituem vestígios estruturais de uma primeira linha de 
muralha e possivelmente de pequenas habitações aí existentes. A 
primeira linha de muralha parece ter circundado o monte a meia 
encosta e nas cotas mais elevadas há vestígios pétreos de uma 
segundo pano muralhado. Na prospeção efetuada ao local 
veri�cou-se a presença “in loco” de vestígios cerâmicos tipo liso 
datáveis da Idade do Ferro, con�rmando-se também uma grande 
proliferação de fragmentos de “tegulae”, ou seja, telha romana, o que 
atesta uma ocupação romana posterior deste mesmo local.

Mais informação sobre este monumento/visitas guiadas consultar: 
http://arqueologia.cm-alijo.pt | http://360.cm-alijo.pt



APRESENTAÇÃO DO LIVRO: “TEM DE SER”         
DE JOSÉ MÁXIMO

O escritor Favaiense, José Máximo, apresentará no próximo 
dia 7 de dezembro, pelas 15.00H, no Núcleo 

Museológico do Pão e do Vinho de Favaios, o seu 
novo livro de Poesia e Prosa, intitulado “Tem de Ser”.

SÁB | 07 | 15:00H
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horário
Segunda a Sexta

10:00h - 12:30h | 14:00h - 17:30h
Sábado: 15:00h - 18:00h

eSPaço internet



Lazer: 
(por cada 45 minutos) 
Segunda a Quinta - Feira 
das 18:00h às 20:15h
Sexta - feira
17:00h às 20:15h
Sábado
09:30h às 12:15h / 15:00h 
às 17:45h

Dias de Semana Fim-de-semana
Crianças até aos 6 anos
(obrigatoriamente acompanhadas por um adulto) Grátis Grátis

Menores de 18 anos
(Dos 7 aos 11 obrigatoriamente acompanhadas por um 
adulto)

1,00 € 1,50 €

Cartão Jovem (Dos 18 aos 25 anos) 1,80 € 2,25 €

Cartão Jovem / Alijovem (Dos 12 aos 17 anos) 0,90 € 1,35 €

Cartão Alijovem (Dos 18 aos 35 anos) 1,80 € 2,25 €

Maiores de 18 anos 2,00 € 2,50 €

Condições de utilização:
• As AulAs de nAtAção terão durAção de 45 minutos.
• CAdA ClAsse só pode iniCiAr-se Com um mínimo de 10 Alunos.
• QuAndo umA ClAsse deixAr de ter o número mínimo de Alunos, esses Alunos serão

  enQuAdrAdos em outrA turmA do mesmo nível de ensino.
• As AulAs deCorrem de outubro A Junho inClusive. 
• o pAgAmento dA mensAlidAde deve efeCtuAr-se entre o diA 1 e diA 8 de CAdA mês.
• sempre Que o pAgAmento não estiver em ordem, o Aluno não pode freQuentAr As AulAs.
• sempre Que se JustifiQue A distribuição dos professores estA poderá ser AlterAdA. 

Preçário

PiScinaS MuniciPaiS



Mensalidades / Modalidades
Horário Modalidade Dias da Semana Hora Preço

1A Natação Pinguins Segundas e Quartas 18h15m às 19h00m 15 €
1B Natação Pinguins Segundas e Quartas 17h15m às 18h00m 15 €

2 A Natação Golfinhos Segundas e Sextas 19h00m às 19h45m
18h15m às 19h00m 15 €

2 B Natação Golfinhos Terças e Quintas 18h15m às 19h00m 15 €

3 Natação Tubarões Quartas e Sextas 19h00m às 19h45m 15 €

4 Natação Adultos Terças e Quintas 19h00m às 19h45m 17.50 €

5 Natação Adultos Terças e Quintas 19h45m às 20h30m  17.50 €

6 Hidroginástica Segundas e Quartas 17h15m às 18h00m (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

7 Hidroginástica Segundas e Quartas 19h45m às 20h30m (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

8 Aeróbica / Step Terças e Quintas 18h15m às 19h (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

9 Aeróbica / Step Terças e Quintas 19h15m às 20h (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

10 Pilates Quartas 
 Sextas

19h15m às 20h
18h15m às 19h

(Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

11 Zumba Segundas
Quintas

19h15m às 20h
18h15m às 19h

(Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

12 Natação Adultos Terças e Quintas 17h às 17h45m 17.50 €

13 Natação Adultos Terças e Quintas 20h30m às 21h15m 17.50 €



OLHO VIVO, ORELHA FITA …

BIBLIOTECA

Projecto de continuidade. Formação de leitores. Pré leitores

Desenvolvido em contexto escolar, tem como 
principal objetivo contribuir de uma forma continuada 

numa intervenção precoce na promoção de competências 
pré-leitoras em crianças do ensino pré-escolar do 

concelho. 



“A SAQUINHA DA FLOR” BIBLIOTECA

Projecto de continuidade. Leitores iniciais. Leitores medianos

Inspirados no título de um livro de Matilde Rosa Araújo, “A saquinha da 
�or “ partimos mais uma vez à boleia da B.I.
Levamos além dos livros, a vontade de partilhar com os leitores do 
1º ciclo as palavras que habitam os livros. 
Em parceria com os docentes do 1º ciclo, percorreremos os 
caminhos da literatura Infantil e a nossa proposta para este ano 
letivo será o trabalho de textos de poesia teatro e conto. 



NÓS VAMOS LÁ” 

BIBLIOTECA

Este projecto consiste na visita da Biblioteca Itinerante e de 
Sessões de Leitura em voz alta para os utentes das IPSS’s 

do concelho de Alijó, contribuindo para realçar o 
papel social da leitura como instrumento de 

solidariedade. 



LIVROS SOLIDÁRIOS:
“NA LEVEZA DE UM GESTO O APELO DA ALMA”

BIBLIOTECA

Decorre durante todo o mês de dezembro e é uma ação de 
solidariedade social, intitulada “Livros Solidários: na leveza de 
um gesto o apelo da alma”. O seu objetivo principal é  a 
angariação de fundos que reverterão  na sua totalidade a 
favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
A ação terá lugar na Biblioteca Municipal de Alijó, no 
horário compreendido entre as 9.00H e as 18.30H de 
segunda a sexta-feira e domingo das 15.00H às 18.00H, 
durante todo o mês de dezembro. 



SEX| 13 > DOM | 15
Dia 13 – Sexta-feira – Dia da Padroeira

11:00h – Missa de acção de graças a Santa Luzia

Dia 14 – Sábado
9.00h – Tradicional matança do porco
12:00h – Recepção às entidades convidadas
13:00 – Abertura da Feira – 4ª Mostra de Produtos da 
Terra
20:00h – Torneio de Sueca – Disputa de valiosos prémios 
e sorteio do Cabaz de Natal

Dia 15 – Domingo
13:00h – Reabertura da Feira – 4ª Mostra Produtos da Terra

14.00h – Missa solene em honra da nossa Padroeira virgem e 
mártir Santa luzia. No �nal da missa, procissão com o andor da 

Santa pelas ruas da freguesia.
16:00h – Convívio popular – Desfeita do porco que será repasto
                  da população e participantes nos eventos
 20:00h – Encerramento da feira

AMIEIRO COM\VIDA
IV MOSTRA DE PRODUTOS DA TERRA - DIA DE SANTA LUZIA - MATANÇA DO PORCO



CAMINHADA
“CAMINHE POR UM NATAL SOLIDÁRIO”

DESPORTO

   Benefícios de caminhar
   O aumento da atividade física moderada é um objetivo importante a atingir 
para reduzir os problemas de saúde. Essa atividade deverá perseguir a 
obtenção de uma melhor função cárdio-respiratória, que conferirá 
os benefícios pretendidos à saúde. Para alcançar estes objetivos, 
desde há muito que a principal atividade a ser recomendada é 
a caminhada. Assim, se quisermos melhorar a saúde geral, 
manter a boa forma, controlar o peso ou talvez recuperar de 
um período de menor motivação, a caminhada pode ajudar!
   Caminhar é uma atividade que pode ser realizada por 
pessoas de todas as idades, das crianças às pessoas mais 
velhas. É uma atividade gratuita que se adapta a qualquer 
estilo de vida.
   Este evento desportivo e social, além da dinamização e 
incentivo da prática regular de atividade física, tem como 
principal objetivo a recolha de bens alimentares, para 
posteriormente serem distribuídos, pelas famílias 
carenciadas residentes no Concelho de Alijó.
   Inscrição: 2 bens alimentares
   Concentração no Complexo das Piscinas Municipais às 19:30h
   Início da caminhada 20:00h

QUI | 19 | 19:30H



Farmácias:
Farmácia do Hospital – Alijó
259 959 160

Farmácia Dr. Henrique Pereira – Alijó
259 959 122

Farmácia Espírito Santo 
Unipessoal – Alijó
259 949 217

Farmácia de Favaios - Favaios
259 949 460

Farmácia Saraiva – Pinhão
254 732 105

Farmácia das Tílias  - Vilar de Maçada
259 918 046

Pharma- Espírito Santo - Sanfins do Douro
259 686 281

Hospital de Alijó
259 959 210

Guarda Nacional Republicana
Alijó
259 950 543
Pinhão
254 732 163

Bombeiros  Voluntários:
Alijó
259 959 345
Cheires
259 686 259
Favaios
259 949 342
Pinhão
254 732 494
Sanfins do Douro
259 686 132
S. Mamede Ribatua
259 663 145

Município de Alijó
Telef.: 259 957 100
Fax: 259 959 738
E-mail: geral@cm-alijo.pt

Teatro Auditório Municipal 
Telef.: 259 957 105
E-mail: auditorio@cm-alijo.pt
Biblioteca Municipal 
Telef.: 259 957 114
E-mail: biblioteca@cm-alijo.pt
Piscinas Municipais
Telef.: 259 957 103
E-mail: desporto@cm-alijo.pt
Posto de Turismo
E-mail: turismo@cm-alijo.pt
Telef.: 259 950 095
Núcleo Museologico de Favaios
E-mail: museu.pv@cm-alijo.pt
Pousada da Juventude
Telef.: 259 958 131
E-mail: alijo@movijovem.pt 

contactoS

Em caso de emergência  

112
Em caso de Incêndio 

117
Linha Saúde 24

 808 24 24 24
Linha Verde Recados 

da Criança 

800 20 66 56



www.cm-alijo.pt


