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Durante o surto de pneumonia pelo novo Coronavírus – COVID-19, o governo português 
tem vindo a tomar todas as medidas de saúde pública necessárias para proteção de toda a 
população. 
A análise da evolução do surto é constante e a implementação de novas medidas será feita 
sempre que se justifique.
Foram decretadas orientações gerais de comportamento, em que todas as pessoas deverão 
adotar as seguintes regras:
- Distanciamento social;
- Lavagem frequente das mãos;
- Uso obrigatório de máscara;
- Etiqueta respiratória;
- App Stayaway COVID (uso voluntário, disponível na App Store, Google Play).
É seguro dizer que a maioria das nossas atividades não irá regressar tão rápido quanto 
gostaríamos e será feita com observação do risco e, seguramente, incluir muitas restrições e 
definições do espaço individual.

Aconselhamos todo o cuidado.
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Comemoraçãocelebration



 Partilhe as suas fotos e vídeos com a hastag 
#visitalijo



Economia Economy

Aplicação “Alijó em Casa”  

Seja atual, compre no comércio local. 

 

Já está disponível para download a aplicação “Alijó em Casa”, que disponibiliza 
informação sobre os serviços com entrega ao domicílio no concelho de Alijó.

Pode descarregar a aplicação para o telemóvel em https://alijoemcasa.pt

Em breve estará Loja Google Play e App Store

Para registar um serviço ao domicílio, pode fazê-lo através do site https://alijoemcasa.pt 
ou da própria aplicação. A informação sobre os serviços já está disponível para consulta.

já disponível

https://alijoemcasa.pt
https://alijoemcasa.pt


Economy Economia

Linha 1400 
A sua Farmácia, ainda mais perto de si
A Linha 1400, é gratuita e funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, assegurando 
o acompanhamento completo dos utentes, direcionando para a farmácia da sua 
preferência que se encontre mais próxima e com capacidade de dar resposta urgente 
ao seu pedido de medicamentos.



Serviço Social social service



 social service Serviço Social



Educação Education

Clique aqui para aceder

Siga a página #alijoeduca+ | PIICIE no facebook

https://www.facebook.com/PIICIEAlijo/


 Education Educação



Outras Atividades other activities

Clique aqui para aceder

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8I2k1LVgCfIZW53dC7BQt26U0FZb60EwI4Dn0BUNYXhW_RQ/closedform


other activities Outras Atividades



Serviço Social social service

Clique aqui para aceder

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe63k9lI04u0JoT6o0QjDeXRZ10HSNIjsNchAxhC5CTtEfzig/viewform


social service Serviço Social

Biblioteca Municipal 
de Alijó



Cultura Culture

Visita Virtual IVDP

Visite - Clique Aqui

 

A visita realidade virtual 360º ao edifício do Porto, na Rua Ferreira Borges, em pleno 
Centro Histórico e no coração da área classificada como Património da Humanidade 
pela UNESCO, oferece uma abordagem realista e imersiva aos diferentes espaços e, a 
partir de cada um deles, permite conhecer a história e o terroir da mais antiga região 
demarcada e regulamentada do mundo e das Denominações de Origem Porto e Douro.

Para tornar esta experiência ainda mais real, aconselhamos a utilização de Google 
Cardboard, Samsung Gear VR, Oculus Rift ou outros óculos de Realidade Virtual, 
estando a mesma optimizada para a utilização em dispositivos móveis e desktops. São 
compatíveis com a nossa visita virtual 360º os dispositivos iOS, Android e Windows. 

https://visitavirtualivdp.azurewebsites.net/


Culture Cultura

25 museus virtuais para visitar a partir do sofá

Visite - Clique Aqui

 

Em virtude das últimas notícias sobre o coronavírus, ficar em casa é a melhor opção. 
Ocupa o teu tempo com uma visita a estes museus virtuais.

https://lisboasecreta.co/25-museus-virtuais-visitar-sofa/?fbclid=IwAR3dcbAHRDnc49okj-rC-vSfYgcmcQzuxhUoqUwnUCR6zSA0Hqum7Uuj82Q


Cultura Culture

Imprensa Nacional 
Disponibiliza Ebooks Gratuitos   

Veja os Livros disponíveis - Clique Aqui

Como todos sabemos, a evolução da pandemia do COVID-19 implica a adoção de planos 
de contingência com medidas que afetam todas as áreas da nossa vida em sociedade.

Consciente de que muitos de nós estaremos nos próximos tempos em isolamento 
social, a Imprensa Nacional dá cumprimento à sua missão de serviço público - preservar 
e divulgar a memória e o património comuns - antecipando a disponibilização dos seus 
conteúdos digitais.

Agora, como sempre, a Imprensa Nacional mantém o compromisso de serviço público 
com a cultura portuguesa, disponibilizando aqui alguns dos mais recentes títulos.

https://www.incm.pt/portal/livros_edicoes_gratuitas.jsp


segunda a domingo 
10:00h - 18:00h 

Preço: 
Adulto - 2,00€

Nacionais  com +65 anos - 1,50€

Isentos 
Crianças com idade inferior a 12 anos

Residentes no Concelho de Alijó

Núcleo Museológico 
Favaios
P ã o  e  V i n h o

 Museum Museu



 Informação Information

Rede Nacional de Apoio a 
Vítimas de Violência Doméstica

A Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica está a funcionar. Se 
precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, 
envie uma mensagem para a Linha SMS 3060 ou ligue 800 202 148. É uma linha 
gratuita, funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia.





Biblioteca Municipal public library

Escolha o livro que quer, nós levamos a casa.
Biblioteca Municipal de Alijó intensifica a entrega de livros ao domicílio.

Enviar um e-mail para: 
bilioteca@cm-alijo.pt,
com a indicação dos livros que pretende receber em casa, 
nome, morada, e contacto telefónico (das 10h às 16:30h)

Telefonar para os números: 961 831 72 ou 259 957 100 (das 9:30h às 17:30h de segunda a quinta)

Devolver os livros até 1 mês depois da data de receção em sua 
casa, pela mesma via (levantamento ao domicílio) ou presencialmente na 
Biblioteca Municipal se assim o desejar,  ( segunda a quinta das 9h às 17:30h.

A requisição dos livros tem a validade de 1 mês e pode requisitar 4 livros;

Os livros também fazem quarentena, após o empréstimo, os livros ficam 
uma semana sem manuseamento.

mailto:bilioteca%40cm-alijo.pt?subject=


BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALIJÓ

Fascismo - Um Alerta
de Madeleine Albright 

A Arte da Guerra
de Sun Tzu

Para ler em família, a Biblioteca Municipal sugere...

O Poder dos Rituais
de Tâmara Castelo
   

Quinta dos Animais ou Triunfo dos Porcos
de George Orwell

#FIQUEPORCASA

public library Biblioteca Municipal



 Informação Information

@municipioalijo

SIGA-NOS NO
INSTAGRAM

Clique aqui

https://www.instagram.com/municipioalijo


@municipioalijo

SIGA-NOS NO
INSTAGRAM

Clique aqui

https://www.instagram.com/municipioalijo




Município de Alijó
259 957 100
geral@cm-alijo.pt

Piscinas Municipais
259 957 103
desporto@cm-alijo.pt

Posto de Turismo
259 950 095
turismo@cm-alijo.pt

Núcleo Museologico de Favaios
259 950 073
museu.favaios@cm-alijo.pt

Pousada da Juventude
259 958 131
alijo@movijovem.pt

Centro de Saúde de Alijó
259 959 210

Serviço Regional de Agricultura 
Alijó 259 959 674

Guarda Nacional Republicana
Alijó 259 950 543
Pinhão 254 732 163

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

Bombeiros  Voluntários
Alijó 259 959 345
Cheires 259 686 259
Favaios 259 949 434
Pinhão 254 732 494
Sanfins do Douro 259 686 132

Farmácias

 Alijó
Farmácia do Hospital 
259 959 160
Farmácia Dr. Henrique Pereira 
259 959 122
Farmácia Espírito Santo Unipessoal
259 949 217

     Favaios
Farmácia de Favaios
259 949 460

     Pinhão
Farmácia Saraiva 
254 732 105

     Vilar de Maçada
Farmácia Nova
259 918 086 

     Sanfins do Douro 
Pharma - Espírito Santo
259 686 281

contacts  Contactos



www.cm-alijo.pt

https://www.facebook.com/municipioalijo

https://www.instagram.com/municipioalijo
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