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AQUI, O HOMEM | António Cabral

Nem Baco nem meio Baco!:
Aqui é o homem,
desde as mãos ossudas e calosas,
desde o suor
ao sonho que transpõe as nebulosas.

Montes de pedra dura,
gólgotas
onde os geios são escadas!
Venham ver como sobe o desespero
e a esperança, de mãos dadas.

É o homem.
Isso é o homem.
- Nem sátiro nem fauno -
Uma vontade erguida em rubro gládio
que ganha a terra, palmo a palmo.

Vinhas que são o inferno,
o único
em que o fogo é a taça da alegria!
Venham ver um senhor
grandioso como o sol ao meio-dia.

Nem Baco nem meio Baco!:
Aqui é o homem
que nada há que não suporte
mas suporta e persiste.
Aqui é o homem até à morte.



ÍNDICE
EDITORIAL

NOVA IMAGEM

SITUAÇÃO FINANCEIRA E IMI

OBRAS MUNICIPAIS

URBANISMO

EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EDUCAÇÃO

DESPORTO E JUVENTUDE

DINAMIZAÇÃO CULTURAL

TURISMO

FLORESTA E PROTEÇÃO CIVIL

SAÚDE

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

ALIJÓ, UM TERRITÓRIO DINÂMICO

DIFERENTES OLHARES

DELIBERAÇÕES

05

06

08

13

34

38

45

54

65

69

83

91

99

101

107

113

114



EDITORIAL
José Rodrigues Paredes Presidente da Câmara Municipal de Alijó

Passaram-se mais de dois anos desde que tomamos posse para o mandato 2017/2021 e consideramos que esta é a hora de 
prestar contas da atividade municipal desenvolvida até ao momento.

Foi um período marcado pela recuperação financeira e reequilíbrio das contas da autarquia. A delicada situação em que o 
Município se encontrava não nos impediu de avançar com obras essenciais, de apoiar os nossos concidadãos, as nossas 
Juntas de Freguesia e o tecido associativo do concelho, de apostar na Educação, na Ação Social, na Cultura e na promoção 
do Turismo, assim como em áreas que contribuem para o bem-estar diário de todos e para a melhoria das condições de vida 
no nosso Concelho.

Avaliando o percurso efetuado desde o início do mandato até à presente data, é muito gratificante ver os resultados alcan-
çados, as propostas cumpridas e a superação em variadas áreas. Há ainda um percurso a percorrer e muito para fazer, mas 
continuamos confiantes e empenhados em trabalhar todos os dias para atingir as nossas metas, que são também as vossas 
metas.

O trabalho aqui apresentado é, como é óbvio, o resultado do esforço e dedicação de muitos, desde funcionários e colabora-
dores aos parceiros e ao tecido associativo, social e empresarial. A todos quero expressar o meu reconhecimento pelo seu 
empenho, sem o qual seria impossível alcançar os objetivos a que nos propusemos e, desta forma, contribuir para o desen-
volvimento do nosso Concelho. Entendo que é dever da Câmara Municipal estabelecer pontes de entendimento a partir da 
posição de cada um, para encontrar melhores e renovadas soluções para os problemas e expectativas dos munícipes e das 
instituições.

É, pois, por uma questão de transparência e de exercício democrático que publicamos e distribuímos este Boletim Munici-
pal, de modo a proporcionar às pessoas um maior conhecimento sobre as dinâmicas do nosso território, o que lhes dará 
inevitavelmente uma maior apetência para o exercício da sua cidadania. Volto a agradecer a confiança que depositaram em 
mim e na minha equipa e deixo o meu firme compromisso de que a Câmara Municipal continuará a decidir e a trabalhar 
para corresponder às expectativas de todos.

José Rodrigues Paredes 
Presidente da Câmara Municipal de Alijó
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GAVINHA

CACHO DE UVAS

8 OURIÇOS DE
CASTANHEIRO
DO BRASÃO DE ALIJÓ

• Socalcos vinhas
• Impressão digital
• Nós da madeira
• Pintura Pala Pinta

PONTOS
14 Freguesias

3 ÁREAS
Pinhão, Douro e Tua/Tinhela 

2 CÍRCULOS “Ligoó”

* GRAVURAS DA BOTELHINHA

CORES

Amarelo e verde são as cores da bandeira do Município.

O gradiente acompanha a evolução da cor da vegetação no território ao longo do ciclo anual.
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NOVA IMAGEM
TERRITÓRIO DE ORIGEM DEMARCADA

O Município de Alijó tem uma nova identidade visual do território que, simultanea-
mente, assegura a sua imagem corporativa e promove a atratividade do concelho. A 
nova imagem pretende modernizar a imagem de Alijó e torná-la mais dinâmica, sendo 
capaz de refletir a identidade do Município e o seu posicionamento estratégico, nome-
adamente no que diz respeito ao turismo, à natureza e ao património. Foram símbolos 
do próprio território, como as linhas dos socalcos das nossas vinhas, dos nós da 
madeira das nossas florestas ou das nossas pinturas da Pala Pinta, que serviram de 
inspiração ao novo logótipo que funciona como uma impressão digital da identidade 
do Concelho.

O logótipo inclui 14 pontos que correspondem às 14 freguesias do concelho. Ao centro 
está um cacho de uvas que nos transporta para o vinho, um dos principais produtos 
endógenos do Concelho. Está subdividido em três áreas diferentes que correspondem 
ao Pinhão, Douro e Tua/Tinhela. O próprio “lettering” do logótipo foi inspirado nas 
gravuras da Botelinha. Alijó posiciona-se como um Território de Origem Demarcada 
que transmite aos seus munícipes o orgulho do passado, o acreditar no presente e a 
projeção para um futuro ainda melhor. Mostra a todos os visitantes que somos ponto 
obrigatório de turismo, de sabores e de saberes. Afirma Alijó como um território plural, 
de olhos no futuro, que pretende afirmar-se no distrito, na região e no país.



SITUAÇÃO 
FINANCEIRA E IMI



CARACTERIZAÇÃO DO ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
No segundo semestre de 2012, os passivos financeiros registados eram superiores a 24 milhões de euros, facto que levou a 
Assembleia Municipal a declarar a situação de Desequilíbrio Financeiro Estrutural, em setembro desse ano. Seguiu-se a aprova-
ção de um Plano de Reequilíbrio Financeiro, que integrou o Plano de Ajustamento Financeiro do Empréstimo à candidatura à 
linha de crédito do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), que se destinou a regularizar as dívidas dos municípios. 

Este pedido de ajuda financeira vinculou o Município de Alijó a um caderno de encargos rigoroso, aplicando medidas de forte 
contenção de despesa, inibidoras do desenvolvimento das atribuições e competências municipais, e medidas de otimização de 
receita muito penalizadoras para os contribuintes, nomeadamente a impossibilidade de descer o Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI). 

SAÍDA DO EXCESSO DE ENDIVIDAMENTO

Em dezembro de 2016, o executivo municipal, consciente da importância de “desipotecar, quanto antes, o futuro deste concelho 
devolvendo a esperança a esta terra e às suas gentes(1), deliberou por maioria, com a abstenção dos dois vereadores do Movimento 
Mais e um vereador do Partido Socialista, a amortização extraordinária do empréstimo contraído através do PAEL, ficando assim 
liquidado na sua totalidade. Aliado a este esforço financeiro, o Município desenvolveu, em março de 2017, uma operação financei-
ra de substituição de dívida, libertando-se de todo o caderno de encargos altamente penalizador para o desenvolvimento do 
concelho, ao qual se tinha vinculado em setembro de 2012. 

Desta operação financeira e das diversas renegociações das taxas de juro a pagar à banca resultou uma poupança no pagamento 
de juros com reflexo positivo nas finanças municipais. Em 2015, o Município pagou de juros à banca 527.171,24€ e, em 2018, esse 
valor foi reduzido para 111.819,83€. Com este grande esforço financeiro, o Município de Alijó recuperou a sua autonomia na gestão 
municipal e a sua credibilidade, tendo reconquistado a confiança dos fornecedores.

(1) Deliberação de Câmara 12/12/2016

Redução do Pagamento de Juros
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EVOLUÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL
O atual executivo fez uma gestão criteriosa do passivo municipal, não contraiu nova dívida, executou as suas competências e 
realizou investimento. Paralelamente, o Município resolveu contingências(2) no valor de 1.984.982,92€ referentes a processos 
judiciais que remontam ao período anterior a outubro de 2013. Deste avultado valor, cerca de 1.636.861,92€ resultaram em dívida 
para o Município que, só no ano de 2019, liquidou 715.181,92€. Este facto resultou no crescimento da dívida municipal que, até ao 
final de 2018, tinha vindo a diminuir.

Estes processos geraram consequências indesejáveis ao nível da margem de endividamento e no prazo médio de pagamento a 
fornecedores. No fim de 2012, o prazo era de 202 dias, sendo que em 2018 o Município conseguiu diminuir o prazo de pagamento 
para 11 dias. No entanto, em consequência destes litígios, o prazo médio de pagamento fixou-se nos 30 dias, em 2019.

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA TOTAL

Margens de Endividamento

Evolução da Dívida Total

Fonte: Relatório e Contas

Fonte: Ficha do Município da DGAL
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(2) Referentes a processos em Tribunal 
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IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

No momento da declaração de Desequilíbrio Financeiro Estrutural, a Assembleia Municipal aprovou o PAEL em 28 de setembro de 
2012, o que obrigou o Município a fixar todos os impostos municipais nos valores máximos. 
No caso do IMI, a taxa máxima era de 0,5%. 

A partir do ano de 2017, fruto da saída do excesso de endividamento, o atual executivo municipal propôs a redução do IMI para 0,4% 
e a aplicação, pela primeira vez, do chamado “IMI Familiar”, que implica uma dedução fixa consoante o número de dependentes. 
A descida da taxa do IMI foi aprovada por deliberação da Assembleia Municipal em 29 de dezembro de 2017. 

No gráfico, a receita do IMI arrecadada em 2016, 2017 e 2018, no qual se verifica a redução efetiva da cobrança de receita. 

Receita do IMI arrecadada pelo Município

Fonte: Relatório e Contas
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Número de dependentes a 
cargo das famílias Dedução fixa

1

2 40€

20€

3 OU + 70€

Todos os agregados familiares da área territorial do 
Município já estão a beneficiar da redução da taxa aplicá-
vel de “IMI Familiar”. Em 2018, essa redução abrangeu um 
total de 651 agregados familiares.

Ainda relativamente ao IMI, é necessário realçar que dos 
308 municípios existentes no país apenas 51 decidiram 
baixar a taxa de IMI a aplicar em 2018, entre os quais o 
Município de Alijó. 

Destes 51 municípios, 26 apresentaram uma consequente 
diminuição do valor total cobrado, sendo que Alijó foi o 12º 
município(3) a registar a maior diminuição global da receita 
de IMI em 2018.

(3) Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2018, Ordem dos Contabilistas Certificados.

Fonte: Artigo 112-A do Código do IMI

Avaliada em 100.000€
Sem Dependentes
500€ 2016 Avaliada em 100.000€

3 Dependentes
500€Taxa referente a 2015

Avaliada em 100.000€
Sem Dependentes
400€ 2019

Avaliada em 100.000€
3 Dependentes
330€Taxa referente a 2018

“IMI Familiar”

EXEMPLO DO IMPACTO DA DESCIDA DO IMI

Considerando uma habitação no valor de 100.000€, exemplifica-se o reflexo da poupança do IMI para os Munícipes.
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OBRAS
PÚBLICAS



Está a decorrer a requalificação do Solar - Casa dos Nouras. 
Localizado no centro histórico de Alijó, foi durante décadas a 
principal “mercearia” de Alijó. O edifício, que estava devoluto 
e em avançado estado de degradação, foi adquirido pelo 
Município em 2016 com o objetivo de ali construir o Centro de 
Mostra e Amostra de Produtos Endógenos do Concelho de 
Alijó. O novo equipamento público contará com um espaço de 
exposição permanente de produtos endógenos, uma viagem 
sensorial pelo mundo do vinho, um centro de provas equipado 
com tecnologia de ponta e um pequeno auditório.

Este investimento representa uma importante aposta na 
estratégia de promoção turística do território e na qualifica-
ção e valorização dos produtos endógenos do Concelho de 
Alijó, traçada pelo atual executivo, visando estruturar a oferta 
existente bem como reforçar a sua visibilidade externa.

A obra, que vai exigir um investimento de 567.016,23€, é 
comparticipada por fundos comunitários em 85% e deverá 
ficar concluída em 2020.

CENTRO DE MOSTRA E AMOSTRA DE PRODUTOS ENDÓGENOS
CRIA EXPERIÊNCIAS, PRESERVA MEMÓRIAS
 

Início da obra de requalificação
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Está a decorrer a empreitada de requalificação do edifício da antiga escola primária de São Mamede de Ribatua. Esta 
obra vai permitir instalar no primeiro piso a “Porta de Entrada” do Parque Natural Regional do Vale do Tua. Será um 
espaço essencialmente interativo de receção e informação aos visitantes e turistas sobre património cultural e 
natural, fauna e flora. Vai permitir ainda solicitar serviços e adquirir produtos tradicionais. O segundo piso será 
destinado à sede da Junta de Freguesia de São Mamede de Ribatua. 

As obras de reabilitação vão custar 253.830,35€ e serão inteiramente suportadas por capitais próprios municipais, 
devendo estar concluídas em breve.

REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA DE SÃO MAMEDE DE RIBATUA 
UMA ENTRADA PARA O VALE DO TUA

Estado do edifício antes do início da intervenção
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A intervenção teve como objetivo requalificar o 
espaço público e melhorar a imagem urbana da Vila 
de Alijó. Consistiu sobretudo na repavimentação 
com recurso a materiais nobres e instalação de 
nova rede de drenagem de águas pluviais e novos 
equipamentos de recolha de resíduos. 
A obra eliminou desníveis e obstáculos, melhoran-
do as condições de mobilidade. O mobiliário urbano 
foi reforçado e o estacionamento automóvel foi 
reorganizado. 

O investimento total foi de 153.940,62€, compartici-
pado em 85% por fundos comunitários, enquadrado 
no Plano de Ação de Regeneração Urbana - PARU.

Pormenor da Praça do Município

REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AOS PAÇOS DO CONCELHO
UMA PRAÇA CONTEMPORÂNEA E ACESSÍVEL
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As piscinas municipais sofreram várias intervenções, devido ao 
estado de degradação e manifesta falta de manutenção ao longo de 
décadas. O Município procedeu à conservação do tanque da piscina 
interior, à reabilitação do edifício e à completa reabilitação do teto 
falso da piscina interior. Estas intervenções exigiram um investi-
mento total de 111.490,48€. 

Foram ainda investidos 6.704,50€ na conservação da piscina exterior 
das crianças, que consistiu na fibragem do tanque. Estas interven-
ções, levadas a cabo em 2018, foram inteiramente suportadas por 

INTERVENÇÕES NAS PISCINAS MUNICIPAIS 

Para dar cumprimento às imposições técnicas elencadas no Auto de 
Vistoria da Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC), procedeu-
-se à instalação do sistema de deteção e combate a incêndios, que 
incluiu a reabilitação do sistema de desenfumagem do Teatro 
Auditório Municipal, bem como à instalação de cortina corta-fogo, 
cortina de água e sistema automático de deteção de incêndio, 
incluindo central de incêndios.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DETEÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIOS NO 
AUDITÓRIO MUNICIPAL

OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Piscina interior após intervenção

Intervenção no sistema de desenfumagem
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O Município está a proceder a obras de requali-
ficação do Bairro Social de Alijó, dando cumpri-
mento ao seu programa eleitoral. A empreitada 
consiste no revestimento adequado das 
fachadas do bloco habitacional e na substitui-
ção de toda a cobertura. Desde a sua constru-
ção em meados da década de 90, nunca sofreu 
obras de conservação. 

A empreitada tem um custo de 125.765,82€ e é 
inteiramente financiada por capitais próprios 
municipais.

REQUALIFICAÇÃO DO 
BAIRRO SOCIAL DE ALIJÓ

O Município levou a cabo, em 2018, uma intervenção 
que consistiu na reabilitação dos telhados de todas 
as habitações. 

A intervenção no valor de 41.360,56€, foi financiada 
por capitais próprios municipais. 

INTERVENÇÃO NA 
HABITAÇÃO SOCIAL DE FAVAIOS
BAIRRO DO SOL 

HABITAÇÃO SOCIAL MUNICIPAL

Bairro social de Alijó no decorrer da intervenção

Habitação social de Favaios após reabilitação
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Em 2018, o Município procedeu a interven-
ções de regularização fluvial na envolvente à 
Barragem de Vila Chã, no Vale Maior, no Vale 
da Cabra e na Ribeira do Carvalhal (Pegari-
nhos), com o objetivo de minimizar os danos 
provocados pelo incêndio de 2017.

O investimento total foi de 146.376,25€, intei-
ramente financiado pelo Fundo Ambiental, ao 
abrigo de protocolo celebrado com o Ministé-
rio do Ambiente.

INTERVENÇÃO NA ENVOLVENTE 
À ALBUFEIRA DE VILA CHÃ

Modelação, consolidação e recuperação de margens

CONSTRUÇÃO DO MIRADOURO DO UJO
ARQUITETURA EM HARMONIA COM A PAISAGEM

Diferentes fases de construção do Miradouro do Ujo

OBRAS PÚBLICAS | 19





MIRADOURO DO UJO
IMPONENTE ENTRE O RIO E O CÉU
Com o objetivo de promover o território e estruturar a oferta turística, tirando 
partido da vista panorâmica sobre o Vale do Tua e possibilitar a visita a este 
cenário ímpar com um microclima único, em 2018 o Município lançou a 
empreitada para construção do Miradouro do Ujo, situado entre as aldeias de 
São Mamede de Ribatua e Safres.

A obra foi concluída em 2019 e representou um investimento de 90.401,33€.
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O Município de Alijó procedeu à reabilitação total do Parque Infantil de Vale Mendiz, com a colocação de piso e equipamentos de 
diversão novos que garantem melhores condições de utilização, com segurança, pelas crianças.

A intervenção ficou concluída em 2019 e exigiu um investimento de 10.399,76€, sendo financiada por capitais próprios municipais. 

PARQUE INFANTIL DE VALE MENDIZ

A intervenção na escola de ensino básico de Vilar de Maçada foi praticamente total. Consistiu na reabilitação do telhado, salas de 
aula, receção e apoio, instalações sanitárias, sala de refeições, instalação de ar condicionado inteligente e espaço de recreio, 
criando ótimas condições de conforto e habitabilidade para alunos, professores e funcionários.

A intervenção ficou concluída em dezembro de 2017 e exigiu um investimento de 92.677,97€, inteiramente suportada por capitais 
próprios municipais.

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO DE VILAR DE MAÇADA

Diferentes perspetivas do parque infantil

Escola em funcionamento após reabilitação
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VIAS E ARRUAMENTOS

Em meados de 2017 iniciou-se uma empreitada que contemplou intervenções em várias vias municipais: abertura e pavimen-
tação de troço de estrada entre São Mamede de Ribatua e Castedo, repavimentação da ligação Alto de Pegarinhos à aldeia de 
Carvalho e desta ao cemitério da localidade, repavimentação da ligação Vale de Agodim à EN323, pavimentação da Rua do Vale 
Grande em Ribalonga. 

As diversas intervenções representaram um investimento de 241.668,41€, ficaram concluídas em 2018 e foram financiadas por 
capitais próprios municipais.

INTERVENÇÕES EM DIVERSAS VIAS MUNICIPAIS

Intervenções nas vias municipais
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A estrada que liga a vila de Sanfins à aldeia de Cabeda, através 
de Cova de Lobos está a ser alvo de requalificação. A empreita-
da, para além da repavimentação da via, inclui a instalação de 
rede de distribuição de água potável à povoação de Cova de 
Lobos, bem como a pré-instalação de conduta de saneamento 
a partir de Cabeda, com vista ao seu futuro tratamento por 
ETAR de nova geração. 

A obra arrancou em outubro de 2018 e representou um 
investimento de 197.903,38€, suportado por capitais próprios 
municipais.

INTERVENÇÃO NA ESTRADA 
ENTRE CABEDA E COVA DE LOBOS    

Com o objetivo de melhorar os acessos à vila do Pinhão, 
o Município de Alijó lançou uma empreitada para a 
requalificação da Rua Urbanização da Quinta Amarela, 
que se encontrava em mau estado de conservação. A 
intervenção consistiu na repavimentação, requalifica-
ção de passeios e construção de muros de contenção.

A obra ficou concluída em março de 2018, teve um custo 
de 158.848,43€ e foi financiada por capitais próprios 
municipais.

REQUALIFICAÇÃO DA RUA 
URBANIZAÇÃO DA QUINTA AMARELA 

A requalificação da Rua do Ribeirinho, em Perafita, na 
Freguesia de Vila Verde, era uma obra há muito deseja-
da pela população daquela localidade. O seu estado de 
degradação era tal que a circulação de viaturas era 
impossível.

A intervenção consistiu na requalificação das infraes-
truturas de abastecimento de água, saneamento básico, 
águas pluviais e pavimentação. A obra ficou concluída 
em agosto de 2018, representou um investimento de 
156.483,56€ e foi financiada por capitais próprios muni-
cipais.

REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO
RIBEIRINHO EM PERAFITA
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O Município levou a cabo uma intervenção na Estrada 
Nacional 322, em Favaios. A obra consistiu na reabili-
tação da infraestrutura de distribuição de água à 
população, criação de passeios, zona de estaciona-
mento e instalação de travessias pedonais sobre-ele-
vadas.  

A intervenção decorreu em 2019 e custou 64.787,20€, 
financiada por capitais próprios municipais.

INTERVENÇÃO NA EN 322
EM FAVAIOS

O Município levou a cabo a reabilitação da Rua Bairro 
do Portelo, na Granja. A intervenção consistiu no 
alargamento e repavimentação da via e instalação de 
um grupo de contentores inteligentes para RSU. 

A obra ficou concluída em fevereiro de 2018 e exigiu 
um investimento de 69.408,80€, suportada por capitais 
próprios municipais.

INTERVENÇÃO NO BAIRRO 
DO PORTELO NA GRANJA

Na sequência de uma derrocada do talude de suporte à 
estrada que faz a ligação entre a localidade de Souteli-
nho e a Ponte da Ribeira, o Município de Alijó levou a 
cabo uma intervenção de reabilitação que consistiu na 
construção de um maciço em betão armado, assegu-
rando as necessárias condições de circulação em 
segurança.

A intervenção decorreu em 2019 e teve um investi-
mento de 19.751,09€.

INTERVENÇÃO NA ESTRADA ENTRE 
SOUTELINHO E A PONTE DA RIBEIRA
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A requalificação da Rua da Eira, na localidade de Souteli-
nho, Freguesia de Favaios, era há muito reivindicada 
pelos seus moradores. Esta rua foi alvo de uma interven-
ção profunda, tendo sido instalada uma nova rede de 
distribuição água aos moradores, uma rede de esgotos, 
que não tinha, construídos muros de suporte e inteira-
mente pavimentada a cubos.

A empreitada, que custou 89.606,57€, foi lançada e 
concluída em 2019.

RUA DA EIRA EM SOUTELINHO

Foram executadas obras de melhoramento no 
recinto do Monte da Cunha com o objetivo de criar 
condições mais dignas para a prática de atividades 
de lazer.

O investimento realizado foi de 12.720,00€ e teve 
lugar em 2018.

LARGO DO MONTE DA CUNHA 

O fornecimento de água à aldeia de Agrelos, na 
Freguesia de Sanfins do Douro, registava interrup-
ções muito frequentes, fruto de uma rede de 
abastecimento completamente obsoleta.

Em 2019 teve lugar a empreitada de reabilitação da 
mesma, que incluiu depósito, condutas e ramais 
novos, bem como a pavimentação de arruamentos. 
A obra representou um investimento de 70.339,48€.

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
À POVOAÇÃO DE AGRELOS
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O Parque Industrial de Alijó apresentava graves lacunas a nível do sistema 
de tratamento de águas residuais, desde o início do seu funcionamento há 
mais de 30 anos. Esta situação, além de ambientalmente insustentável, em 
nada favorecia a fixação de novas empresas, sendo mesmo um dos princi-
pais entraves ao seu crescimento.

Atento ao problema, o executivo camarário lançou uma empreitada para a 
construção de um coletor geral, estação elevatória e respetivo adutor à rede 
existente em Presandães. A intervenção representou um investimento de 
254.228,41€. A obra foi concluída em 2019.

SANEAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL

O tratamento de esgotos na aldeia de Franzilhal, União das Freguesias de 
Carlão e Amieiro, não respondia aos padrões ambientais exigidos atualmente, o 
que levou o Município a instalar uma ETAR biológica compacta com capacidade 
para 110.000 litros.

A obra ficou concluída em 2019 e representou um investimento de 58.407,48€.

NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO DE 
ESGOTOS NO FRANZILHAL      

Os esgotos da aldeia da Póvoa, na União das Freguesias de Castedo e 
Cotas, até à data não eram convenientemente tratados, porquanto 
drenavam para uma fossa séptica obsoleta, há muito colapsada. 

Em 2019 o Município lançou uma empreitada com vista à reparação desta 
desconformidade. Foi instalada uma ETAR biológica compacta com 
capacidade para 110.000 litros e construída uma elevatória. A obra está 
concluída e aguarda ligação à rede elétrica por parte da EDP. O investi-
mento foi de 64.965,88€.

NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO DE 
ESGOTOS NA PÓVOA       

MELHORIA PROGRESSIVA DA QUALIDADE AMBIENTAL
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Grande parte da aldeia de Casas da 
Estrada, na União das Freguesias do 
Pópulo e Ribalonga, não dispunha de 
rede de drenagem de águas residuais 
domésticas e o seu tratamento era 
completamente ineficiente.

Foi estendida a rede ao resto da aldeia e 
foi instalada uma ETAR biológica 
compacta. O investimento foi de 
123.831,62€, tendo a obra sido concluída 
em 2018.

REQUALIFICAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DA REDE 
DE SANEAMENTO EM 
CASAS DA ESTRADA Foi concluída uma empreitada para a 

execução da rede de drenagem de 
águas residuais domésticas e corres-
pondente estação elevatória na Rua da 
Cruz, na povoação do Pópulo.

O investimento total ascendeu aos 
29.237,98€.

AMPLIAÇÃO DA REDE 
DE SANEAMENTO 
DO PÓPULO              

Foi executada, em 2019, uma interven-
ção nos depósitos de água do concelho, 
que consistiu na colocação de respiros 
de modo a possibilitar o arejamento 
daquelas infraestruturas. 

Foram feitas obras nos depósitos do 
Alto do Pópulo, Amieiro, Balsa, Freixo, 
Fundões, Perafita, Safres, Souto de 
Escarão, Vale de Agodim e Vila Verde. 
Todas estas intervenções exigiram um 
investimento de 8.333,72€.

INTERVENÇÃO NOS 
DEPÓSITOS 
DE ÁGUA DO CONCELHO 

No seguimento das obras para a instalação da rede de gás 
natural, o Município instalou uma rede nova de distribuição 
de água ao domicílio e fez a repavimentação a cubos. As 
obras decorreram em 2019.

RUA DA CAPELA EM ALIJÓ
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O Município viu aprovada uma candidatura no âmbito da eficiência energética 
na iluminação pública, com um valor base de 518.976,00€.

O investimento vai permitir a substituição das luminárias existentes, do tipo 
clássico e de maior consumo, por luminárias de tecnologia LED, mais eficientes e 
que vão permitir uma poupança muito significativa em várias freguesias do 
concelho. Esta requalificação vai avançar durante o ano de 2020.

REQUALIFICAÇÃO ENERGÉTICA DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO

ALIJÓ CONTINUA O SEU DESENVOLVIMENTO
No seguimento da estratégia de desenvolvimento do concelho, o Município de Alijó tem em 
curso várias candidaturas e projetos que vão permitir implementar obras estruturantes.

O Município de Alijó vai avançar com a obra de requalificação na Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Favaios. A intervenção prende-
-se com a necessidade de proporcionar maiores condições de conforto aos alunos, satisfazer os níveis de desempenho e exigências 
funcionais contemporâneas, e assegurar a longevidade do património arquitetónico existente. A nova solução vai adequar a constru-
ção antiga às novas exigências funcionais dos estabelecimentos de ensino. 

A intervenção tem um valor base de 153.242,93€. 

ESCOLA DE ENSINO BÁSICO DE FAVAIOS

Na sequência da assinatura do Protocolo de Colaboração tripartido 
entre o Município de Alijó, o Ministério da Administração Interna e 
a Guarda Nacional Republicana, a Autarquia vai avançar com o 
estudo prévio, seguido do projeto de execução da obra de constru-
ção do novo Posto Territorial da GNR. A obra vai garantir condições 
de trabalho condignas ao desempenho da missão dos militares da 
GNR. 

O novo posto vai ser construído no Lugar do Tapado, em Alijó, num 
terreno cedido pelo Município, e vai custar aproximadamente 
800.000€. 

NOVO QUARTEL DA GNR

Celebração do Protocolo com a presença de Isabel Oneto, 
Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna
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No âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana - PARU, foram aprovadas duas 
candidaturas, no valor total de cerca de 817.000,00€, que preveem a requalificação da 
área envolvente ao Plátano e do Bairro da Arcã, em Alijó. O primeiro projeto vai 
permitir requalificar o espaço público e melhorar a imagem urbana da Vila, de forma 
a promover a valorização ecológica, estética e funcional. A segunda intervenção 
prevê a requalificação das infraestruturas existentes (rede de água, saneamento e 
pluviais) e do pavimento do Bairro da Arcã. De igual forma, este projeto tem como 
objetivos requalificar o espaço público e melhorar a imagem urbana da vila e as 
condições de mobilidade.

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO
URBANO DE ALIJÓ
ENVOLVENTE AO PLÁTANO E 
IGREJA MATRIZ | 
BAIRRO DA ARCÃ

Está em fase de conclusão o Laboratório de Fabricação 
Digital – FabLab – situado no Mercado Municipal de Alijó. 
O FabLab Tua será aberto a toda a comunidade empresarial, 
associativa e escolar. Permitirá o acesso a equipamentos 
onde o Software Open-Source e Maquinaria de Ponta se 
combinam para possibilitar a criação/inovação, tanto ao 
nível do processo como do produto. Esta importante ferra-
menta pretende constituir-se um forte impulsionador da 
capacitação tecnológica e empreendedora de Alijó e todo o 
Território do Vale do Tua. 

O investimento será de aproximadamente 300.000,00€ 
comparticipado por fundos comunitários.

LABORATÓRIO DE FABRICAÇÃO DIGITAL
FABLAB

A impressão 3D será um dos serviços disponíveis no FabLab
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O Município de Alijó vai investir 150.000€ de capitais próprios na requalificação da Rua  Largo do Videira, no Pinhão, numa obra 
com um custo global de 528.881,24€. Além do Município, o investimento envolve ainda a Symington, a Infraestruturas de Portu-
gal e The Fladgate Partnership. A intervenção inclui a reposição da passagem hídrica colapsada, aproveitando para melhorar o 
escoamento de águas pluviais, pavimentação e passeios.

REQUALIFICAÇÃO DA RUA LARGO DO VIDEIRA NO PINHÃO

CANIL MUNICIPAL DE ALIJÓ

Continuando a implementar uma política de qualificação e valorização dos 
produtos endógenos, o Município vai avançar com a criação de um centro 
interpretativo, designado “D’Olival ao Azeite D’ouro", em Castedo do Douro. 
Este espaço sensorial será dedicado à cultura e produção secular de azeite 
no Concelho e no Alto Douro Vinhateiro. Prevê um  circuito interpretativo e 
uma cozinha experimental com restaurante onde o azeite e os seus 
subprodutos serão a essência da inovação gastronómica. 

Potenciar, através de parcerias, e valorizar o Azeite do Douro como uma 
marca de excelência, colocando-o no centro da dieta mediterrânica, bem 
como dar a conhecer novas técnicas de produção, serão o principais 
desígnios deste espaço, cujo investimento é de 894.375,02€ e foi candidata-
do ao Programa PRODER.

CENTRO INTERPRETATIVO 
D’OLIVAL AO AZEITE D’OURO

No sentido de estruturar e dignificar as políticas municipais relativas aos 
animais errantes, nomeadamente os problemas de captura e esterilização, 
o Município de Alijó avançou com um projeto de construção de um Centro 
de Recolha Oficial de Animais. Esta medida foi alvo de uma candidatura 
aprovada com um custo total de construção de 326.000,00€, financiada 
num montante de 50.000,00€.

Apesar de já existir um Centro de Recolha Intermunicipal, as últimas 
alterações legislativas nesta matéria exponenciaram profundamente a 
população de animais errantes, pelo que o Município se vê obrigado a fazer 
este enorme esforço financeiro. O espaço será dinamizado em parceria 
com a sociedade civil e associações, de forma a fomentar a adoção respon-
sável de animais. 

Imagem ilustrativa de um centro de recolha oficial 
de animais

Azeite do Douro, um produto de excelência
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No âmbito do Plano de Acessibilidades e Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), foi aprovada a candidatura no valor de 
485.999,40€ para a criação da Ciclovia do Campo Meão, entre Alijó, Favaios e Sanfins do Douro.

Esta ciclovia vai unir estas três vilas, principais polos urbanos e populacionais do concelho, ao longo de 7,4 quilómetros. A obra vai 
permitir introduzir padrões de mobilidade sustentável usando a bicicleta ou outros modos suaves, promover a descarbonização e 
consequentemente fomentar um estilo de vida mais saudável e ativo.

CICLOVIA DO CAMPO MEÃO
ALIJÓ, FAVAIOS E SANFINS DO DOURO
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Está para breve o arranque das obras de requalificação do acesso ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade. O Santuário 
possui enorme potencialidade e deverá desempenhar um lugar central em matéria de turismo religioso, cultural e paisagístico, 
contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da economia de Sanfins do Douro e do concelho de Alijó.

A intervenção vai incluir o alargamento parcial da via, a execução de muros de suporte e de contenção de taludes e embeleza-
mento, passeios, reabilitação das capelinhas, substituição da iluminação pública existente por iluminação LED (com cablagem 
enterrada), rede de águas pluviais, colocação de bebedouros e diverso mobiliário urbano. A via será totalmente repavimentada e 
será construído um miradouro com vista para Noroeste.

A empreitada terá a duração de 18 meses e o investimento irá ser de 789.516,36€.

REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO DE Nª. SRA. PIEDADE - SANFINS DO DOURO
UMA OBRA QUE DÁ VIDA À MEMÓRIA

PONTOS DE DESCANSO

ESTAÇÕES DE VIA SACRA

MIRADOURO | VISTA NOROESTE

PARQUE DE LAZER
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Não existia qualquer regulamentação específica para a Rua António Manuel Saraiva e a zona marginal do Pinhão, onde estão 
localizados mais de metade dos estabelecimentos comerciais e turísticos da vila. O PDM não contemplava as suas necessidades 
urbanísticas e foi necessário criar uma exceção urbanística. Assim, foi criado o Plano de Pormenor da Rua António Manuel 
Saraiva - Pinhão (PPRAMS), um instrumento urbanístico excecional que estabeleceu novas regras sobre a implantação de 
infraestruturas e o desenho de espaços de utilização coletiva, a forma de edificação e a disciplina da sua integração na paisagem.

PLANO DE PORMENOR DA RUA ANTÓNIO MANUEL SARAIVA
PINHÃO

PLANO DE URBANIZAÇÃO DO PÓLO DE DESENVOLVIMENTO 
DA GIESTEIRA

Uma vez que o Plano de Urbanização da Zona Industrial de Alijó estava desatualizado, o Município procedeu à criação de um 
instrumento de gestão territorial que permitisse a implementação e construção de tecido urbano vocacionado para a indústria, 
comércio e serviços. 
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ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA 
ALIJÓ E PINHÃO 
 A delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana de Alijó e Pinhão pretendeu agilizar e dinamizar os processos de reabilitação dos 
núcleos urbanos, combatendo a descaracterização da sua imagem, salvaguardando os elementos patrimoniais em presença, 
numa perspetiva de melhoria da atratividade e revitalização social e económica. Assim, a delimitação das ARU mencionadas 
corresponde a uma necessidade de impulsionar a reabilitação do edificado existente, bem como do espaço público. 

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PINHÃO 
 O Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Pinhão (PEDIP) resulta do reconhecimento, por parte do Município de Alijó, 
dos problemas que persistem neste território. O colapso das infraestruturas básicas (saneamento, abastecimento de água, energia 
elétrica), a desqualificação do espaço urbano e dos edifícios ou a perda de população, são problemas que condicionam o progresso 
do Pinhão e aos quais o Município de Alijó pretende dar uma resposta.

Com o PEDIP, no qual o envolvimento das forças vivas locais foi fundamental, o Município de Alijó assume um firme compromisso 
para com o progresso do território, respeitando o seu maior património: a sua paisagem única. Pretende-se, num futuro próximo, 
que o Pinhão seja uma vila ribeirinha do Douro, reconhecida a nível nacional e internacional, pela qualidade do ambiente urbano, 
a dinâmica da economia local associada ao turismo e pelas qualificações das pessoas. 

O PEDIP prevê um conjunto de investimentos públicos, que pretendem corrigir os problemas identificados, mas, sobretudo, criar as 
condições necessárias para que aos investimentos privados em curso se associem novos investimentos que contribuam para a 
criação de emprego e riqueza e para uma valorização integrada do território.
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PLANO DE PORMENOR DOS JARDINS ORGÂNICOS
ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
A Autarquia cedeu uma parte da parcela de terreno para a construção do futuro posto da GNR de Alijó, o que obrigou a fazer 
alterações ao PDM para viabilizar a edificação do equipamento e respetivas obras de urbanização. A parcela de terreno encontra-
-se dentro dos limites da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) nº 10 - Plano de Pormenor dos Jardins Orgânicos, 
cujo regime não permitia a urbanização ou a edificação.

MUNICÍPIO DE ALIJÓ PRESENTE E ENVOLVIDO

PROGRAMA ESPECIAL DA ALBUFEIRA FOZ TUA 
 Este programa tem como objetivo principal a melhoria da qualidade da água e a conservação da área envolvente numa faixa de 
mil metros. As respetivas normas orientação impõem a adequação dos demais programas e planos territoriais com a mesma área 
de incidência, designadamente do Plano Diretor Municipal de Alijó. 

PROGRAMA ESPECIAL DAS ALBUFEIRAS DA RÉGUA E CARRAPATELO
 O programa tem como finalidade definir regimes de salvaguarda dos recursos naturais em presença, com especial destaque para 
os recursos hídricos, constituindo um instrumento de apoio à gestão das albufeiras e das zonas terrestres de proteção envolvente, 
assim como de articulação entre as diferentes entidades com competência na área de intervenção.

Havendo a necessidade de garantir e prestar serviços veterinários, o Município de Alijó reativou o atendimento nas suas instala-
ções através da aquisição desses serviços, uma vez que não dispõe de Médico Veterinário em exercício de funções. Assim sendo, 
foi possível realizar a campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica dos animais. O Município também tem proce-
dido à esterilização dos animais recolhidos.

SALUBRIDADE E SAÚDE PÚBLICA
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ALICAÇA
FESTA DO CAÇADOR
Alijó tem recebido centenas de caçadores na Alicaça - Festa do Caçador, que se realiza 
no Aeródromo da Chã. Em 2018, contou com uma eliminatória do Campeonato Nacional 
da Prova de Santo Huberto que teve lugar, pela primeira vez, na Freguesia de Vila 
Verde. 

Já em 2019, o Município de Alijó internacionalizou o evento ao receber, pela primeira 
vez em Portugal, o Campeonato Europeu de Imitação de Canto de Aves, que contou com 
participantes espanhóis, franceses e italianos. 

Nas últimas edições é já habitual realizar-se a largada de perdizes e prova de trabalho 
com cão coelheiro, o concurso de beleza de cães de caça, o desfile de moda de roupa de 
caça, provas de compak sporting, percurso de caça e uma exposição de armas de caça 
antigas. O evento tem demonstrado, a cada edição que passa, as excelentes condições 
da zona de caça de Alijó para a prática de atividades cinegéticas.
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Campeonato europeu de imitação de canto de avesProva de tiro ao prato

Concurso de beleza de cães de caça Prova de trabalho com cão coelheiro
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MONTARIAS AO JAVALI
Na tentativa de alcançar o equilíbrio ambiental e sustentável do concelho, o Município de Alijó continua a levar 
a cabo várias Montarias ao Javali, promovendo a correção de densidade populacional da espécie. A Montaria de 
São Martinho de 2018, decorreu na mancha que cobre a União de Freguesias de Pópulo e Ribalonga e ainda a 
Freguesia de Pegarinhos. 

Em 2019, a mesma iniciativa decorreu na mancha entre as Freguesias de Vilar de Maçada e Vila Chã. Em janeiro 
de 2019, o Município de Alijó promoveu também a 2ª Montaria do Plano Anual de Exploração da Época Venatória 
2018/19, numa mancha que cobriu Carlão, Franzilhal e Amieiro. 
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O Município de Alijó, Entidade Responsável e Gestora da Zona de 
Caça Municipal de Alijó levou a cabo, em maio de 2018, em 
colaboração com a WAVES Portugal e UTAD, uma iniciativa 
cinegética com o objetivo de continuar a melhorar a gestão dos 
cerca de 21 500 hectares de área de caça. O curso, que atraiu 
participantes de várias regiões do país, foi ministrado por 
investigadores espanhóis com notoriedade internacional na área. 
A formação teve a participação dos técnicos do Município afetos 
ao sector.

CURSO DE GESTÃO CINEGÉTICA APLICADA 
À PERDIZ-VERMELHA E AO COELHO-BRAVO

O dia de abertura oficial da Caça aos Tordos no concelho envolve 
um grande número de caçadores, pelo que o Município de Alijó, 
atento a esta realidade, tem distribuído sacos aos participantes 
para recolherem os cartuchos usados e os depositarem em 
contentores distribuídos pelos locais da zona de caça. Esta 
campanha de boas práticas ambientais, designada “Não deixe 
para trás! Use este saco!”, é uma forma de manter as áreas de 
caça limpas.

DISTRIBUIÇÃO DE SACOS NA 
ABERTURA DA CAÇA AOS TORDOS 

No terreno, os formandos assitiram ao curso de 
Gestão Cinegética

Saco distribuído durante a campanha de 
sensibilização
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O Festival do Moscatel é uma aposta ganha do Município de Alijó, 
em conjunto com a Junta de Freguesia de Favaios, na promoção do 
vinho Moscatel no concelho e dos produtos regionais e artesanato. 
O evento inclui diversas atividades de promoção e valorização da 
cultura e tradições do Concelho ligadas à gastronomia, folclore, 
teatro e animação musical com a atuação de artistas do panorama 
musical nacional. O festival conta com o alto patrocínio da Adega 
Cooperativa de Favaios. 

A edição de 2019, incluiu ainda um colóquio que abordou as princi-
pais ameaças e desafios que a viticultura enfrenta na Região.

FESTIVAL DO
MOSCATEL
FAVAIOS,
TERRA DE
PÃO E 
MOSCATEL

O famoso brinde ao moscatel, os concertos protagonizados por músicos de 
renome e o cortejo etnográfico das freguesias são já momentos de referência. 
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O Município de Alijó realizou, em colaboração 
com a Confederação dos Agricultores de Portugal 
(CAP), no dia 24 de outubro de 2019, um encontro 
entre grandes distribuidores nacionais como o 
Grupo Sonae - Continente, Auchan, Pingo Doce, 
Intermarché, Mercadona, El Corte Inglés, Asso-
ciação Portuguesa de Distribuidores e as empre-
sas vinícolas do concelho com significativo 
volume de produção e capacidade de distribuição 
de produto em diversos pontos do país. 

O encontro foi considerado, tanto pelas empresas 
como pelas grandes marcas de distribuição, uma 
das melhores formas para dar a conhecer vinhos 
da região e trocar pontos de vista estratégicos e 
comerciais que terão impacto na valorização do 
setor vinícola no concelho.

ENCONTRO EMPRESARIAL 
ESTÍMULO AO SETOR VINÍCOLA 

O centro da vila ganhou uma nova dinâmica com o Mercado de Natal 
que inclui stands destinados à exposição e venda de produtos pelos 
comerciantes e artesãos locais. 

Este evento representa uma oportunidade de negócio para os diferen-
tes expositores que apresentam ao público as suas sugestões para 
oferecer na época natalícia.

MERCADO DE NATAL

O encontro decorreu no Núcleo Museológico do Pão e Vinho - Favaios
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DESENVOLVIMENTO
SOCIAL



No contexto das políticas de reforço da Solidariedade e Coesão Social, a Câmara Municipal de Alijó tem vindo a imple-
mentar respostas integradas mais eficazes e eficientes para a resolução dos problemas que vão sendo diagnosticados. 
Reforçando a inclusão e a igualdade social com Medidas e Programas de Apoio dirigidos às Famílias, Infância, Juventu-
de, Terceira Idade e Pessoas com Deficiência.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

APOIO À HABITAÇÃO
 

O Município tem apostado numa política social de investi-
mento na melhoria da qualidade de vida e conforto de 
pessoas e agregados familiares mais carenciados e desfa-
vorecidos do concelho. O apoio a obras de reabilitação, 
reparação e beneficiação em habitações degradadas traduz-
-se na cedência de materiais, mão-de-obra ou apoio mone-
tário, proporcionando-lhes o acesso a uma habitação 
condigna. Em 2018 e 2019 foram apoiados 6 agregados em 
obras de grande intervenção e 50 agregados com pequenas 
intervenções através da Oficina Solidária.

Em 2019, no âmbito da Habitação Social, o Município 
atribuiu habitação a 6 agregados familiares em situação de 
grave carência habitacional e cujos rendimentos são 
incompatíveis com os preços aplicados no mercado normal 
de arrendamento. Foi aberto concurso para a ocupação de 7 
fogos, sendo atribuídos 6 que se encontram distribuídos 
pelos Bairros Sociais de Alijó, Pegarinhos, Cotas, Castedo e 
Pinhão.

O objetivo é proporcionar aos munícipes com carências 
habitacionais ou problemas sociais, rendas acessíveis e 
facilitar uma melhor integração social.

HABITAÇÃO SOCIAL 
PARA SEIS FAMÍLIAS

HABITAÇÃO DEGRADADA

Antes e depois de uma intervenção numa habitação

Assinatura dos contratos de habitação
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COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO IDOSO 
PROTEGER MAIS
 

A CMPIA, instalada em fevereiro de 2018, resultou de uma necessidade 
manifestada pela Rede Social Concelhia de criação de um mecanismo de 
proximidade para proteção de pessoas idosas em situação de vulnerabili-
dade. Tem por objetivos a articulação, informação, promoção dos direitos 
e proteção das pessoas idosas de forma a garantir o seu bem-estar, 
dignidade e qualidade de vida.
 
O trabalho da Comissão foi apresentado como um bom exemplo de 
colaboração interinstitucional no evento “Colaborar faz toda a diferença 
no... Envelhecimento”, a convite do Fórum para a Governação Integrada, 
que decorreu em setembro de 2019, em Vila Nova de Gaia.

PROGRAMA ABEM | REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO
ESTIMULAR A ECONOMIA SOCIAL E O ESPÍRITO SOLIDÁRIO

Em 2019, o lançamento distrital da Campanha “Dê Troco a Quem Precisa” aconteceu em Alijó. 

O Programa abem, protocolado entre o Município de Alijó e a 
Associação Dignitude, tem como objetivo permitir a todos os 
munícipes em situação de carência o acesso aos medicamentos 
de que precisam. O programa a ser operacionalizado desde maio 
de 2019, está preparado para chegar a 500 pessoas que em 
situação de carência económica abdicam de tomar a medicação 
prescrita pelo médico. Alijó foi o primeiro município do distrito 
a lançar a campanha nacional  “Dê troco a quem precisa”, que 
ajudou a angariar fundos para adquirir medicamentos dos 
beneficiários abrangidos.
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BALCÃO DA INCLUSÃO 
O Município de Alijó e o Instituto Nacional para a Reabilitação assinaram, em novembro de 
2018, um protocolo de cooperação com vista à criação do Balcão da Inclusão em Alijó.

Tem por objetivo proporcionar um atendimento qualificado aos munícipes com deficiência 
e/ou incapacidade e respetivas famílias, assegurando-lhes informação integrada sobre os 
direitos,  benefícios e recursos existentes para a resolução e mitigação dos seus problemas.

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO
UM COMPROMISSO, UMA CIDADANIA ATIVA

Em 2019, foi criado o Banco Local de Voluntariado através do protocolo de cooperação entre a Cooperativa António 
Sérgio para a Economia Social e o Município de Alijó. O BLV de Alijó tem como objetivo promover o desenvolvimento do 
voluntariado de continuidade no concelho em cooperação com as organizações promotoras de ações de voluntariado. 
Pode inscrever-se como voluntário em qualquer altura, consulte o site do Município.

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) tem por objetivo prestar apoio a jovens e adultos desempregados 
no seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Em 2019 foi realizada e aprovada uma 
nova candidatura à Rede GIP do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) para o período 
2019-2021, com um financiamento anual de 16,765,52€. 
O GIP promoveu ainda três cursos de formação profissional em colaboração com IEFP, dirigidos a desem-
pregados de média e longa duração. 

Curso de Operador de Jardinagem, com equivalência ao 6.º ano | 7 meses, 16 formandos
Curso Técnico de Geriatria de Nível Secundário, com equivalência ao 12.º ano | 12 meses, 20 formandos
Curso de Informação e Animação Turística (na imagem), com obtenção de certificação profissional | 12 
meses, 25 formandos 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 48



CONGRESSO INTERNACIONAL DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL
E EDUCAÇÃO INTERGERACIONAL

UM CONCELHO EM REDE
O Município de Alijó tem um papel fundamental enquanto agregador e dinamizador da atividade e ação das entidades 
que trabalham na área da economia social.

Estas entidades são essenciais para a promoção do desenvolvimento social do concelho ao assegurar projetos e ativi-
dades de interesse público que beneficiam diretamente a população. Ao Município cabe informar, estimular e apoiar a 
criação e a atividade dessas entidades da economia social, assim como assegurar a cooperação e desenvolver mecanis-
mos de supervisão que permitam assegurar uma relação transparente entre essas entidades e os seus membros.

Em outubro de 2018, decorreu o Congresso Internacional de Animação Sociocultural e Educação Intergera-
cional. Cinco painéis, 20 oficinas e sete conferências temáticas, trouxeram à vila de Alijó cerca de 54 
conferencistas especialistas em diferentes áreas de intervenção da animação sociocultural e gerontolo-
gia. Durante três dias partilhou-se, ensaiou-se, provocou-se e refletiu-se sobre o envelhecimento no meio 
rural e urbano.

No primeiro dia de trabalhos, a conferência inaugural ficou a cargo do Professor Catedrático Jubilado, 
Polybio Serra Silva, que falou sobre o tema "O Elogio da Velhice ou o Direito de ter Direitos”. O letrista e 
escritor português, Carlos Tê, foi o responsável pela conferência de encerramento.
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Em abril de 2019, o Município de Alijó foi um dos 18 conce-
lhos do País a acolher o Ciclo de Eventos "O Poder da Cola-
boração", uma iniciativa que contou com o Alto Patrocínio 
do Presidente da República. Sob o mote “Colaborar faz toda a 
diferença”, 6 oradores falaram sobre projetos supraconce-
lhios inovadores e colaborativos com impacto no Distrito. 

O evento contou ainda com a colaboração da Orquestra 
Juvenil da Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua e 
do Agrupamento de Escolas D. Sancho II - Alijó, nomeada-
mente dos professores e alunos do Curso de Bar e Mesa e do 
Curso Técnico de Gestão e Programação dos Sistemas 
Informáticos. 

ANO NACIONAL DA COLABORAÇÃO
POR UMA GESTÃO MAIS EFICAZ E 
EFICIENTE DE PROBLEMAS SOCIAIS
COMPLEXOS

A moderação ficou a cargo de Luís Mendonça, diretor da Rádio
Universidade FM

CHAMA DA SOLIDARIEDADE
CULTIVA O ESPÍRITO DE COOPERAÇÃO

Em junho de 2019, Alijó acolheu a “Chama da Solidariedade” associando-se à XIII Festa da Solidariedade organizada em 
parceria com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade - CNIS e as Uniões Distritais - UDIPSS. A 
cerimónia de grande simbolismo promoveu uma reflexão sobre os valores da solidariedade e contou com a presença do 
Excelentíssimo e Reverendíssimo Dom Amândio Tomás, ainda Bispo de Vila Real, do Reverendíssimo Padre Adelino 
Maia, Presidente da CNIS, e de António Ribeiro, Vice-Presidente da UDIPSS.

Durante a marcha solene e até ser recebida pelo Presidente da Câmara Municipal, a chama foi transportada de mão em mão por 
Autarcas, Corporações de Bombeiros Voluntários, Agrupamentos de Escuteiros e IPSS do concelho, ao som das duas 
Bandas Filarmónicas do Concelho.  
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PORTUGAL ECONOMIA SOCIAL - FÓRUM DE EMPREENDEDORISMO 
E INOVAÇÃO | UM CONCELHO MAIS SOCIAL E INOVADOR

Em dezembro de 2019, o Município participou juntamente 
com as IPSS no evento Portugal Economia Social, o maior 
encontro Nacional Empreendedorismo e Inovação Social. 
Durante dois dias, o Município criou condições para que as 
entidades da economia social do concelho usufruíssem 
deste espaço de partilha de experiências com entidades 
públicas e privadas, conhecendo boas práticas, casos de 
sucesso, novos negócios sociais, produtos e serviços.

O Fórum incluiu painéis dedicados aos temas: “Financia-
mento e investimento para a inclusão social”, “Boas 
práticas de intervenção económica e social”, “Envelheci-
mento sustentável e projetos intergeracionais” e “Territó-
rio inclusivos e amigos das pessoas”.

Por reconhecer a importância e valorizar o papel dos idosos na sociedade, o Município tem assinalado o Dia do Idoso 
com atividades diversas. Em 2019, foi organizado um convívio na danceteria Mami Dance, em Vila Real. No ano ante-
rior, os idosos do concelho assistiram ao filme “A Mãe é que Sabe”, no Auditório de Alijó.

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO

O Fórum de dois dias decorreu no Centro de Congressos de Lisboa
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Feirão das IPSS, com exposição e venda de produtos e materiais 
realizados pelos Idosos, em 2018 e 2019

Mês do Teatro, assinalada com a Peça “1,2,3,TOC,TOC,TOC”, 
em março de 2018

Cantar das Janeiras, em 2018 e 2019 Baile de Carnaval, em 2018 e 2019 

Festival de Talentos, em 2018 e 2019

Torneio de Boccia, em 2018 e 2019

UMA REDE SOCIAL COESA E DINÂMICA
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Magusto em Santa Eugénia | 2019

Comemoração do Dia dos Avós, com um convívio na Praia Fluvial
do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, em 2018 e 2019.

Passeio-Convívio à Quinta da Malafaia, em Esposende, em 
setembro de 2019

Convívio de Natal Sénior para 350 idosos, em Alijó | 2018

Magusto em Carlão | 2018

Convívio de Natal para 450 idosos, em Vilarinho de Cotas | 2019
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EDUCAÇÃO



O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE Alijó Educa+) resultou de uma candidatura 
ao Programa Operacional NORTE2020. Os seus objetivos preponderantes são, essencialmente, promover a melho-
ria do sucesso educativo dos alunos, reduzindo as saídas precoces do sistema educativo, combatendo o insucesso 
escolar e reforçando as medidas que promovem a equidade no acesso ao ensino.

PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO 
INSUCESSO ESCOLAR

O PIICIE é composto por uma equipa multidisciplinar de três técnicos focada em prevenir e 
intervir no insucesso escolar junto dos alunos.

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR

No âmbito do PIICIE Alijó Educa+, os 
alunos do 5º ao 12º ano de escolaridade 
passaram a ter acesso a conteúdos 
curriculares multimédia através do 
projeto “Escola Virtual”. 

ESCOLA VIRTUAL
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APRENDIZAGENS MOTIVADORAS

Uma das atividades do PIICIE em destaque foi a 
apresentação do projeto “Diogo Piçarra em Pessoa”, 
que teve como objetivo a descoberta, reinvenção e 
reconstrução da obra de Fernando Pessoa e seus 
heterónimos.

DIOGO PIÇARRA EM PESSOA

PEÇAS DE TEATRO

Farsa de Inês Pereira Auto da Barca do Inferno
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MOVE(TE)
Os alunos dos 6 aos 14 anos tiveram oportunidade de participar no programa Move(TE) que envolve atividades 
promotoras do desenvolvimento de competências pessoais e sociais facilitadoras do sucesso escolar. Entre as ações 
desenvolvidas destacam-se atividades desportivas, sensibilização ambiental, dança, teatro, ioga, jogos educativos, 
dinâmicas de grupo, workshops, relacionados com saúde e segurança, entre outros.

Diferentes atividades do programa MOVE(TE)
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APOIOS À COMUNIDADE ESCOLAR

O Município de Alijó assegura a comparticipação de 
100% do valor do passe de transporte escolar de 
todos os alunos. No caso do ensino secundário, esta 
medida permite uma poupança para as famílias que 
pode ir até aos 50€ por mês. A Câmara cede ainda 
transporte gratuito para alunos com necessidades 
educativas especiais para deslocações a consultas 
de Psicologia, Terapia da Fala, entre outras. Os 
transportes escolares exigem um investimento de 
cerca de 500.000€ por ano.

TRANSPORTES ESCOLARES GRATUITOS

Apostada em proporcionar uma alimentação equili-
brada e de qualidade nutricional, a Câmara Munici-
pal assume o pagamento das refeições escolares 
para todos os alunos do 1º CEB e Educação Pré-esco-
lar, de acordo com escalões de apoio. O Município 
assume ainda o pagamento de parte das refeições 
escolares, inclusive dos alunos não abrangidos pela 
Ação Social Escolar.

REFEIÇÕES ESCOLARES

BOLSAS DE ESTUDO

Foram atribuídas 10 Bolsas de Estudo a estudantes 
do Ensino Superior no valor de 800€/cada, em 2018 e, 
novamente, em 2019. Esta medida implementada 
pelo Município de Alijó pretende apoiar as famílias e 
incentivar à educação e formação ao longo da vida.

O Município decidiu investir 4.804,76€ para compartici-
par 30% do valor dos livros escolares para alunos que 
frequentaram o 3º CEB e o Ensino Secundário no ano 
letivo 2018/2019, que resultou num apoio a 116 alunos. No 
mesmo ano letivo foram atribuídos de forma gratuita 
livros de fichas a 431 alunos do 1º ao 6º ano, num inves-
timento de 19.144,99€. Já no ano letivo 2019/2020, foram 
atribuídos livros de fichas a todos os alunos do 1º Ciclo 
do Ensino Básico. Estes apoios representam um investi-
mento que o Município decidiu assumir para minorar os 
gastos das famílias.

LIVROS E FICHAS ESCOLARES
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Nos últimos dois anos letivos, foi feito um investi-
mento superior a 20.000,00€ na renovação do 
parque informático das escolas do 1º CEB e Jardins 
de Infância e na aquisição de materiais de desen-
volvimento de atividades letivas do 1º CEB e do 
Ensino Pré-escolar.

RENOVAÇÃO DO PARQUE INFORMÁTICO E 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA 
ATIVIDADES LETIVAS

OUTRAS MEDIDAS

ATIVIDADES

Foi apresentado, em março de 2018, o projeto 
“Livres e Iguais” desenvolvido pelo músico Carlão, 
que teve como objetivo sensibilizar e fomentar o 
combate à discriminação. O evento, onde participa-
ram os alunos do 9º ano e do Ensino Secundário, 
decorreu no Dia Internacional de Luta pela Elimi-
nação da Discriminação Racial.

PROJETO “LIVRES E IGUAIS”
A peça de teatro "O Pai Natal Verde", dirigida ao 
público escolar com idades entre os 3 e 9 anos, tem 
como objetivo chamar a atenção para questões 
como a adoção de comportamentos amigos do 
ambiente e de educação para o consumo na época 
do Natal.

PROJETO “O PAI NATAL VERDE”
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A Comunidade Educativa, num total de 600 pessoas, 
participou em atividades de dinamização pedagógica 
que, em 2018, foram dedicadas ao tema “Alice no País 
das Maravilhas” e, no ano passado, giraram em torno 
das “Profissões”.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
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RECEÇÃO AO PROFESSOR

MOSTRA DAS PROFISSÕES CHAMPIMÓVEL

CARNAVAL OFICINAS “JUNTO À TERRA”

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS
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A peça de Teatro “ID, a tua marca na net”, que integra o 
projeto “Comunicar em Segurança da Fundação Portugal 
Telecom”, gira em torno das questões mais prementes da 
utilização das TIC e da utilização em segurança da 
Internet e das redes sociais.

PEÇA DE TEATRO 
“ID, A TUA MARCA NA NET”

Cerca de 2500 crianças e jovens estiveram envolvidos, 
em maio de 2018, no Encontro de alunos de Educação 
Moral Católica e Religiosa, que aconteceu no Jardim das 
Piscinas Municipais. Esta parceria foi desenvolvida pelo 
Agrupamento de Escolas de Alijó, a Diocese de Vila Real 
e o Município de Alijó.

ENCONTRO DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO
MORAL CATÓLICA E RELIGIOSA

O Projeto Erasmus+ KA2 é um programa europeu que 
envolve uma parceria estratégica e transnacional entre 
Portugal, Espanha e Lituânia. Destina-se a desenvolver 
iniciativas no domínio da educação, possibilitando que 
as entidades participantes, nomeadamente o Município 
de Alijó, adquiram experiência em cooperação interna-
cional e reforcem as suas capacidades.

PROJETO ERASMUS+ KA2
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EDUCAÇÃO EM NÚMEROS

INDICADORES

N.º de Jardins de Infância

ANO VALORES

N.º de Escolas 1º CEB

N.º de Crianças a frequentar Educação Pré-Escolar (EPE)

N.º de Alunos a frequentar o 1º CEB

2018/2019 6

2018/2019 6

2019/2020 64

2019/2020 263

N.º de Alunos a frequentar o 2º CEB

N.º de Alunos a Frequentar o 3º CEB

N.º de Alunos a frequentar o Ensino Secundário

N.º de crianças da Educação Pré-Escolar inscritas na Ação Social Escolar

2019/2020 156

2019/2020 254

2019/2020 189

2019/2020 64

N.º de alunos do 1º CEB inscritos na Ação Social Escolar

N.º de alunos transportados (desde a Educação Pré-Escolar até Ensino Secundário)

Valor gasto em transportes escolares (relativo a transporte público e circuitos especiais)

2019/2020 268

2019/2020 530

2018 239.955.92€

Valor gasto em transportes escolares (relativo a transporte público e circuitos especiais) 2019 237.860.35€

Valor dos acessos Escola Virtual

N.º de alunos 1º CEB apoiados com livros de fichas

2019/2020 6.249.13€

2018/2019 234

N.º de acessos Escola Virtual entregues a alunos do 5º ao 12º anos de escolaridade 2019/2020 573
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INDICADORES ANO VALORES

Valor gasto em livros de fichas para alunos 1º CEB

N.º de alunos 1º CEB apoiados com livros de fichas

2018/2019 9.278.10€

2019/2020 244

Valor gasto em livros de fichas para alunos 1º CEB

N.º de alunos 2º CEB apoiados com livros de fichas

Valor gasto em livros de fichas para alunos 2º CEB

Nº de alunos 3º CEB apoiados em 30% do valor da aquisição de livros 

2019/2020 8.870.85€

2018/2019 146

2018/2019 9.866.89€

2018/2019 64

Valor gasto na comparticipação de 30% do valor dos livros 3º CEB

N.º de alunos Ensino Secundário apoiados em 30% do valor da aquisição de livros

Valor gasto na comparticipação de 30% do valor dos livros Ensino Secundário

2018/2019 2.414.91€

2018/2019 52

2018/2019 2.389.86€

N.º de saídas de transportes municipais para visitas de estudo 2018/2019 155

N.º de crianças da Educação Pré-Escolar inscritas em Prolongamento de Horário

N.º de Crianças da Educação Pré-Escolar inscritas em refeições escolares

2019/2020 62

2019/2020 64

N.º de alunos 1º CEB inscritos em refeições escolares

Valor gasto em refeições escolares EPE e 1º CEB 

Valor gasto em refeições escolares EPE e 1º CEB

Valor apoio municipal para material didático e educativo 1º CEB e Educação Pré-Escolar

2019/2020 249

2018 71.690.99€

2019 78.280.83€

2018/2019 7.372.50€

N.º de Bolsas do Ensino Superior atribuídas

Valor gasto em bolsas de estudo do Ensino Superior

N.º de pessoas transportados para instituições especializadas (Sabrosa e Vila Real)

2018/2019 10

2018/2019 8.000.00€

2019/2020 32

N.º total de refeições escolares Educação Pré-Escolar

N.º total de refeições escolares 1º CEB

2018/2019 7 601

2018/2019 33 960
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DESPORTO E 
JUVENTUDE



Esta é uma das atividades de sucesso que foram 
implementadas pela autarquia. Tem 35 alunos 
inscritos de diferentes faixas etárias. É o casa-
mento perfeito entre ritmo e o prazer de estar 
dentro de água. 

A Escola de Natação tem mais de 100 alunos 
inscritos em três grandes classes - Pinguins, 
Golfinhos e Tubarões - que se subdividem conso-
antes os níveis de aprendizagem. Esta atividade 
de características formativas possibilita aos seus 
alunos, a partir dos dois anos, a aprendizagem das 
várias técnicas da natação, aperfeiçoamento 
técnico e melhoria das suas capacidades motoras. 

ESCOLA DE NATAÇÃOHIDROGINÁSTICA

A prática desportiva regular é proporcionada 
através das aulas de Pilates, Zumba, Zumba Gold e 
Condição Física. Existem 32 alunos inscritos de 
várias faixas etárias que procuram o aperfeiçoa-
mento técnico e a aprendizagem. 

ATIVIDADES DE ACADEMIA
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O Município de Alijó foi parceiro na prova Douro 
Granfondo, que atravessou as estradas do conce-
lho entre São Mamede e Pinhão, nos últimos dois 
anos. A autarquia foi responsável pelo posto de 
abastecimento para os atletas, em Favaios.

DOURO GRANFONDO

O Concelho de Alijó recebeu o Portugal MTB, uma 
competição internacional de BTT com grande 
prestígio. Aconteceu em abril de 2019, com início no 
Pinhão e chegada a Alijó, e atravessou as paisagens 
do Alto Douro Vinhateiro.

Este evento atrai cada vez mais atletas profissionais 
e também várias duplas de amadores que fazem 
questão de participar nesta prova única em Portugal.

PORTUGAL MTB
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II OPEN PORTUGAL - LUTA GRECO ROMANA E LUTA FEMININA 

O pavilhão desportivo de Alijó 
recebeu a primeira fase do cam-
peonato distrital de Taekwondo 
de Vila Real. O Município foi 
parceiro com o clube Taekwon-
do Team de Alijó, com a super-
visão da Associação Distrital de 
Taekwondo. Esta prova teve a 
participação de 70 atletas em 
competição. 

TORNEIO DISTRITAL 
TAEKWONDO ALIJÓ 2018

O Município de Alijó foi parcei-
ro na coorganização do evento 
que se realizou no Estádio Eng. 
Delfim de Magalhães, em 
dezembro de 2018. Estiveram 
presentes no encontro mais de 
400 crianças.

II ENCONTRO DA ÉPOCA DE 
PETIZES E TRAQUINAS

O Município de Alijó foi parcei-
ro na realização do torneio de 
futebol, organizado pelos Vete-
ranos Alijoenses, que se reali-
zou em junho de 2019, no Está-
dio Eng. Delfim de Magalhães, 
com a presença do Futebol 
Clube do Porto, Gil Vicente e 
União Sport Clube Paredes.

II TORNEIO DE VETERANOS
ALIJOENSES

O Município de Alijó, em parceria com o Clube de Artes Marciais e Pankration de Alijó e a Federação Portuguesa de 
Lutas Amadoras, recebeu o II Open Portugal - Luta Greco Romana e Luta Feminina, em fevereiro de 2018, com a 
pretensão de valorizar condignamente estas modalidades a nível local e nacional.
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DINAMIZAÇÃO
CULTURAL



TEATRO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE ALIJÓ
UM ESPAÇO DE TODOS

Após anos de encerramento para reparar vulnerabilidades detetadas na cobertura exterior do edifício, a Câmara 
Municipal procedeu à reabertura deste centro cultural da Vila de Alijó no final do ano de 2017. Corrigidas estas defici-
ências está agora a ser feita a reparação do teto interior da sala de espetáculos. 

Foi feito um enorme esforço financeiro na substituição do sistema de projeção analógico para o mais recente sistema 
cinematográfico digital, assim como na correção de danos e irregularidades, na sequência da vistoria da Inspeção-Ge-
ral das Atividades Culturais (IGAC) com vista à obtenção do Documento de Identificação do Recinto (DIR) definitivo.

PROMOVER A DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA

Fomentar uma vivência cultural partilhada passa ainda por integrar os grupos sociais que mais entraves sentem no 
acesso à cultura, proporcionando-se momentos únicos direcionados para a comunidade escolar e para os utentes das 
IPSS do concelho.

Através de um programa eclético, que incluiu exposições, dança, cinema, teatro e música, foram apresentadas manifes-
tações artísticas emergentes e outras assentes na nossa identidade e nas Associações do nosso concelho, demonstran-
do a aposta e o reconhecimento do seu mérito na criação cultural.
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EXPOSIÇÕES
Exposição de fotografia ‘O Douro de George Dussaud’ | 2018

Exposição de Fotografia ‘Nove meses de inverno e três de 
inferno’, de João Pedro Marnoto | 2018

9.ª Bienal Internacional de Gravura do Douro | 2018

Exposição dedicada à Mulher ‘Janela indiscreta’, de Rui Duarte | 
2018

Exposição de Pintura ‘Telas Soltas’, de Irene Pimentel | 2018

Exposição Itinerante do Museu da Assembleia da República 
'JOSHUA BENOLIEL - Repórter Parlamentar, 1906-1026' | 2019

Exposição com seleção de Ex-Votos da Casa dos Milagres - 
Perafita | 2019

4.ª Exposição de Gravura Global Print Douro | 2019

Exposição de pintura ‘Douro… a minha terra’ de António Erve-
deiro | 2019

DINAMIZAÇÃO CULTURAL | 71



Reabertura do Auditório Municipal | 
Concerto de Fim de Ano da Banda de 
Música Filarmónica de S. Mamede 
de Ribatua com presença da Solista 
Daniela Nunes

01

02

01

03

Concerto da Banda de Música de 
Carlão | janeiro 2018

02

Dia Mundial do Teatro | março, 201803

Concerto de LaBaq,  cantora e 
compositora brasileira | abril, 2018

04

Recordar Abril, Concerto de Ad 
Libitum | abril, 2018

05

Dia Internacional do JAZZ, Concerto 
de Threedom | abril 2018

06

Artistas da Terra, ‘Meg’s Project’- 
Concerto de António Ferraz | maio 
2018

07

Concerto de Norberto Lobo, “Estrela” 
foi considerado o 10.º melhor álbum 
português de 2018 | junho 2018

08
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Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, 
Peça ‘Rosas Sangue’ pela Companhia de Teatro URZE | novembro 2018

Estreia absoluta da Peça ‘Maclet’, de Shakespeare - Dramatização de Pedro Bastos 
e Encenação de José Abreu Fonseca  | outubro 2018

Estreia absoluta da Peça ‘AGNUS DEI’ pela Companhia de Teatro URZE | setembro 2018

Concerto de VIA | outubro 2018

‘Fado Contado, História do Fado’, concerto de Ana Celeste Ferreira | novembro 2018
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Concerto de João Só | fevereiro 2019

Espetáculo de Stand-Up Comedy por Rui Xará e João Seabra | dezembro 2018

Concerto de Tiago Nacarato | novembro 2018  ‘Perfume de Deus’  Concerto do Grupo DABAR | dezembro 2018

Gala de Ópera com o coro do Círculo Portuense de Ópera | dezembro 2018

VIII Encontro de Cantadores das Janeiras, pela A.C. “O Plátano de Alijó” | janeiro 2019
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Estreia absoluta da Peça ‘TANDEM’ - Dramatização de Laurent Filipe e Encenação de 
Ana Moreira e José Paroca | março 2019

Festival ‘Um ao Molhe’ com os artistas Luca Argel e Surma | março 2019

Peça 'Onde Iremos Parar' do Grupo OFITEFA | fevereiro 2019

Durante o ano de 2018, realizaram-se duas sessões de cinema por mês, sendo um dos filmes dirigidos às famílias e aos mais novos.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALIJÓ

A Biblioteca Municipal de Alijó procura ser um lugar de 
livre acesso ao conhecimento disponível a todos, sem 
excepção. Nesta casa vivem e convivem diariamente 
Pessoas, Livros e Projetos de Leitura, sempre em constante 
dinâmica. 

A Biblioteca promove ainda, com regularidade, aquisição 
de livros, revistas e jornais, procurando ir ao encontro, ao 
gosto e necessidades dos leitores,  criando um acervo de 
livros de qualidade e diversificado. Organiza encontros 
com escritores, oficinas de leitura,  teatro, exposições, 
sessões de leitura encenada e a Festa do Livro.

Através da Biblioteca Itinerante, são desenvolvidos nas 
escolas do 1º ciclo e Pré-Escolar projetos de dinamização e 
promoção da leitura, pensados e realizados pela equipa da 
Biblioteca.

É também desenvolvido o projeto “Os Remédios da Alma”, 
que consiste em sessões de incentivo à  leitura, em que os 
técnicos da Biblioteca exploram  textos de poesia, em 
conjunto com  os Utentes da APPACDM.

HOMENAGEM A ANTÓNIO CABRAL

Em 2018, o Município de Alijó apoiou a reedição da 2.ª edição da 
emblemática obra ‘Poemas Durienses’, de António Cabral, grande 
escritor Duriense nascido em Castedo do Douro. A sessão de 
apresentação, que decorreu na Biblioteca Municipal de Alijó, 
contou com a presença da viúva do Autor, Alzira Cabral, e também 
do escritor A.M. Pires Cabral.

“Os Poemas Durienses são uma autêntica explosão 
de amor pelo Douro”

 A. M. Pires Cabral
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A Festa do Livro  procura ser uma celebração da Palavra Escrita ou dita em Voz Alta, destinada a todos os públicos, 
através da venda de livros,  sessões de contos, encontros com escritores, exposições, teatro, poesia,  oficina de escrita, 
canto e ilustração, e ainda uma noite onde os mais pequenos “Dormem com os livros”. Em maio de 2018,  decorreu ao 
longo de três dias, passando para cinco dias no ano seguinte. 

FESTA DO LIVRO
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Na biblioteca, pelas ruas ou em diferentes instituições, são assinalados dias importantes como o Dia Mundial da Poesia 
e o Dia do Livro Português, procurando sempre estimular o gosto pela leitura e pela escrita. 

UNIVERSIDADE SÉNIOR
A CADA PROJETO, MAIS SOLIDÁRIA

Em 2018, arrancou o Atelier de Costura Solidário da 
Universidade Sénior de Alijó.  Imbuídos no espírito 
solidário, aliaram-se a dois projetos que estão a 
fazer a diferença na vida das pessoas. Os seniores 
têm levado a cabo os projetos solidários "Dress a 
Girl" e “Borboletas aos Montes". No âmbito deste 
último, por exemplo, têm sido costuradas almofa-
das para pós-operatório (almofada do coração) 
para ajudar doentes com cancro da mama. Os 
seniores também têm costurado vestidos e 
calções, através do projeto Dress a Girl, que são 
depois doados a crianças que vivem em países 
carenciados.
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(re)DESCOBRIR PATRIMÓNIO

O Município de Alijó tem aderido nos últimos anos, ao Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, data instituída a 18 
de abril de 1982. As diversas atividades concretizadas promoveram e divulgaram o Património e Lugares Históricos do 
concelho, chamando a atenção para a sua proteção e preservação.

O Município de Alijó apoiou a edição do livro “Romaria de Nossa Senhora da Piedade - 200 anos de esplendor e abun-
dância”, da autoria de Joaquim Grácio. Em agosto de 2018, Sanfins do Douro acolheu a apresentação do livro que ficou a 
cargo do Presidente da Câmara Municipal, José Paredes, que salientou a importância histórica desta publicação, bem 
como a sua capacidade de preservar e afirmar a Romaria de Nossa Senhora da Piedade como uma das maiores manifes-
tações de religiosidade e cultura do Norte de Portugal.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA 
PIEDADE - 200 ANOS DE ESPLENDOR E DE ABUNDÂNCIA”

Visita guiada ao Castro do Pópulo, Casa dos Milagres de Perafita e Lagares de Carlão. Passeio pedestre para conhecer o Abrigo da Pala 
Pinta e Cachão da Rapa, em parceria com o Município de Carrazeda de Ansiães.  
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FESTIVAL OITO MÃOS
MONUMENTOS COM MÚSICA DENTRO

O Município de Alijó aderiu ao projeto "Oito Mãos - Monumentos com Música Dentro", em 2018, que ofereceu concertos 
de elevada qualidade ao mesmo tempo que divulgou o património edificado e natural.

Em 2018, iniciou-se na Capela da Nossa Senhora da Boa Morte, no Pópulo, com o grupo "Bayan Quartet", e no ano 
seguinte o grupo "Latitude Quatro" atuou junto à Igreja Matriz de Alijó e Plátano Centenário.

FESTIVAL “SOMOS DOURO”
PINHÃO

Ao fim de 17 dias a percorrer a região duriense, o 
Festival Somos Douro terminou no Pinhão, que se 
encheu de cor, música e produtos do Concelho. O 
encontro dos vinhedos com o Rio Douro serviu de 
cenário a uma mostra de Bandas Filarmónicas e 
ainda do Quarteto de Harpas - Lulavai. Este festival 
foi promovido pela CCDR-N, a Comunidade Intermu-
nicipal do Douro e Liga dos Amigos do Douro Patri-
mónio Mundial, em parceria com os Municípios. 
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QUINTAS À NOITE 
CONTINUAM A ANIMAR AS NOITES DE JUNHO

...

...

...

Marchas de Ribatua, Noites de Fados, Festa de Verão da APPACDM e atuação da Orquestra Juvenil da Banda Filarmónica de 
São Mamede de Ribatua foram alguns dos momentos vividos no “Quintas à Noite”
  



TURISMO



No âmbito da Linha de Apoio à Valorização do Interior, o Município de Alijó apresen-
tou ao Turismo de Portugal a candidatura “Miradouros 4.0 Alijó Discovery”. Este 
projeto tem como objetivo principal a requalificação e reabilitação do miradouro de 
Casal de Loivos, um dos pontos de interesse turístico mais atrativos do concelho. 

Esta medida, baseada no Programa Valorizar, visa promover a contínua qualificação 
dos destinos através da regeneração, requalificação e reabilitação dos espaços 
públicos com interesse para o turismo e para a valorização do património cultural e 
natural do país. Tendo cumprido os requisitos, a candidatura foi bem acolhida pelo 
Turismo de Portugal e devidamente aprovada.

REQUALIFICAÇÃO DO MIRADOURO 
DE CASAL DE LOIVOS
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Foi aprovado, em 2019, o projeto de criação de 17 trilhos pedestres que envolve todas as freguesias do concelho e 
que pretende valorizar este produto turístico tão procurado nos nossos dias, contribuindo para a dinamização do 
pedestrianismo, para a manutenção e conservação dos caminhos rurais, das economias locais, do património e 
ordenamento do território em geral. O projeto tem como finalidade a sinalização e marcação destes itinerários 
paisagísticos em cada freguesia, bem como a sua preservação ambiental e agroturística.

A candidatura foi aprovada através da Operação 10.2.1.6. “Renovação De Aldeias” do Programa de Desenvolvimento 
Rural 2014/2020, uma medida gerida pelos Grupos de Ação Local (GAL) de apoio à preservação, conservação e 
valorização dos elementos patrimoniais locais (paisagístico e ambiental, incluindo ações de sensibilização).

NOVOS PERCURSOS PEDESTRES
“ALIJÓ A CAMINHAR”

Hugo Santos | Público

ALINATUR
MIRADOUROS DO UJO, 
SANTA BÁRBARA E NOSSA 
SENHORA DOS PRAZERES

No seguimento da candidatura do projeto “ALINATUR - Turismo de 
Natureza em Alijó”, surgiu o projeto de requalificação e construção dos 
miradouros do Ujo, de Santa Bárbara e Nossa Senhora dos Prazeres. 
Este projeto, aprovado em 2019, pretende enriquecer e requalificar a 
oferta destes pontos de interesse. Além do Miradouro do Ujo, em São 
Mamede de Ribatua, este projeto contempla a intervenção no Miradou-
ro de Santa Bárbara, em Santa Eugénia, e o Miradouro da Senhora dos 
Prazeres/Monte da Cunha, em Alijó, todos estes com um perfil seme-
lhante: promover a valorização do património cultural e natural, num 
contexto de estratégia supramunicipal de desenvolvimento turístico.
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Alijó é um dos municípios que aderiram aos “Fins-de-sema-
na Gastronómicos”, iniciativa do Turismo do Porto e Norte de 
Portugal. Anualmente, é escolhido um fim-de-semana para 
dar a conhecer os pratos típicos do concelho. Os restaurantes 
participantes nesta iniciativa servem o prato escolhido e 
oferecem ainda um copo de vinho da região. Em 2018, por 
exemplo, houve a oportunidade de degustar pataniscas de 
bacalhau, milhos com costela em vinha-d’alhos, rabanadas 
com vinho do Porto e mel nos 10 restaurantes que aderiram à 
iniciativa. O Município ofereceu entradas gratuitas no 
Núcleo Museológico do Pão e do Vinho e vários  empreendi-
mentos turísticos ofereceram descontos durante o fim-de-
-semana a fim de promover a hotelaria local.

FINS-DE-SEMANA GASTRONÓMICOS

PROMOÇÃO DO TERRITÓRIO

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) tem como objetivo promover oportunidades de negócio entre os vários operadores turísti-
cos. O Município de Alijó esteve presente nestes últimos dois anos, levando consigo alguns empresários locais da área do 
enoturismo e da animação turística, que estabeleceram contactos com 10 países estrangeiros, numa tentativa bem-sucedida de 
alargar os seus horizontes profissionais.

BOLSA DE TURISMO DE LISBOA
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A B-TRAVEL é uma das mais representativas feiras de 
turismo da Europa dedicada ao turismo de experiências e 
contou com a representação do Município de Alijó, integra-
da no stand da Turismo do Porto e Norte de Portugal. Esta 
participação foi de extrema importância para criar siner-

FEIRA B-TRAVEL
BARCELONA

O Município de Alijó fez-se representar no Xantar - Feira 
Internacional de Turismo Gastronómico, organizada pela 
Expourense, com um stand de divulgação dos produtos 
endógenos do concelho, entre os quais a bola de carne, o 
bolo borrachão, pão de trigo e de centeio, bem como alguns 
dos melhores vinhos e azeites do concelho.

XANTAR - FEIRA INTERNACIONAL 
DE TURISMO GASTRONÓMICO

Alijó marcou presença nas últimas duas edições da Feira 
Nacional de Agricultura, levando os produtores e agriculto-
res do Concelho àquela que é a maior montra do setor 
agrícola em Portugal.

FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA
SANTARÉM

Alijó esteve presente, em 2018, na Feira Ibérica de Turismo 
(FIT), o mais importante certame ibérico dedicado ao 
turismo, integrado no stand da Turismo do Porto e Norte de 
Portugal. A Tuna da Universidade Sénior de Alijó e o Grupo 
de Gaiteiros de Sanfins do Douro foram os responsáveis 
pela animação cultural.

FEIRA IBÉRICA DE TURISMO
GUARDA
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Nos últimos dois anos, Alijó marcou presença na Feira da 
Caça e do Turismo destinada a promover a caça e o turismo 
com exposição de produtos ligados à atividade cinegética, 
bem como a promoção turística dos municípios, através da 
mostra e degustação de produtos endógenos do concelho.

FEIRA DA CAÇA E DO TURISMO
MACEDO DE CAVALEIROS

Alijó, Favaios, Pinhão e Vilar de Maçada receberam, em abril 
de 2018, uma visita guiada por parte de elementos de um site 
de viagens destinado a mulheres aventureiras, que vieram 
conhecer o concelho a fim de criar um pacote turístico, bem 
como oportunidades de negócio com os empreendedores 
locais.

TOUR GASTRONÓMICO 
“FOCUS ON WOMEN” 

Um grupo de 21 jovens portadores de diabetes escolheram o 
Concelho de Alijó como destino para um fim-de-semana ativo 
e saudável. No programa deste grupo constou ainda um 
passeio de barco no rio Douro, uma vista ao Núcleo Museoló-
gico do Pão e Vinho em Favaios, à Adega Cooperativa de 
Favaios e também a realização do Trilho das Fragas Más.

GRUPO DIABÉTICOS 
“TODO-O-TERRENO”



TURISMO | 90

O Presidente da Entidade de Turismo do Porto e Norte de 
Portugal, Luís Pedro Martins, honrou o Município com um 
passeio turístico pelo concelho. A visita decorreu em Julho 
de 2019 e estendeu-se pelos principais locais de interesse 
turístico.

VISITA DO PRESIDENTE DO TURISMO 
DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL

No verão de 2019, uma equipa de reportagem do canal 
luso-brasileiro TV Max esteve em Alijó que foi exibida no 
programa “Aqui Portugal”, que focou os principais pontos de 
interesse turístico do concelho, como a paisagem, o enoturis-
mo, a cultura e a etnografia, a gastronomia e as tradições. 
Simultaneamente, a reportagem serviu para promover 
alguns operadores turísticos que colaboraram com o canal.

“ASSIM É PORTUGAL”

O conhecido jornalista Martim Cabral da SIC passou pelo 
Douro e por Alijó para fazer uma reportagem que mostrou 
a região enquanto destino obrigatório quando se fala de 
turismo em Portugal.

“DOURO SUBLIME”

Em maio de 2018, Alijó recebeu um grupo de jornalistas da revista de viagens espanhola “Altair Magazine”, que visitou alguns 
pontos turísticos do concelho para depois divulgarem junto do público espanhol. Esta “press trip” passou por Alijó, Favaios, 
Casal de Loivos e Pinhão.

PRESS TRIP REVISTA “ALTAIR MAGAZINE” 



FLORESTA E 
PROTEÇÃO CIVIL



PLANO FLORESTAL
DE ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
PIONEIRO NO PAÍS

O Município de Alijó, em colaboração com a 
Associação Nacional do Engenheiros e Técnicos 
do Setor Florestal e com a Quercus, foi o primeiro 
do país a criar um Plano Municipal de Ordena-
mento Florestal, instrumento inovador que tem 
como meta trazer maior eficácia à gestão de 
ordenamento da floresta e do território. Esta 
colaboração nasce da vontade do Município de 
Alijó em promover o desenvolvimento regional 
em segurança e harmonia com a Natureza.
O Plano Municipal de Ordenamento Florestal de 
Alijó tem quatro objetivos principais: garantir a 
segurança de pessoas e bens; dinamizar a econo-
mia local; promover a qualidade ambiental e 
biodi-

versidade; e integrar as diversas ferramentas de ordena-
mento do território. Com este novo instrumento de 
planeamento será possível recentrar os espaços flores-
tais na atividade das explorações agrícolas, reconstruir 
um território mais equilibrado e resiliente, reduzir os 
riscos a que se encontra sujeito, mais produtivo e com 
maior qualidade ambiental.
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CANDIDATURAS APROVADAS

FUNDO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL - 
CONTRATO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

Custo Total: 39.348,80€. Objetivo: Reposição dos 
danos em infraestruturas e equipamentos 
municipais provocados pelos incêndios ocorri-
dos nos meses de julho e agosto de 2017. PDR2020 - MEDIDA 8.1.4: ESTABILIZAÇÃO 

E EMERGÊNCIA

Custo Total: 102.266,38€. Objetivo: instalação de 
linhas de água nas zonas afetadas pelos 
incêndios.

FUNDO DE SOLIDARIEDADE DA UNIÃO 
EUROPEIA - CONTRATO DE AUXÍLIO 
FINANCEIRO 

Custo Total: 15.739,52€. Objetivo: Apoio na 
sequência dos incêndios que afetaram o Norte 
e Centro de Portugal entre 17 junho e 17 de 
outubro de 2017.

FUNDO FLORESTAL PERMANENTE - 
PROGRAMA QUEIMAS SEGURAS 

Custo Total: 15.000,00€. Objetivo: Apoio na 
realização de queimas contribuindo para a 
redução do número de incêndios rurais que 
resultam de queimas de sobrantes de explora-
ção amontoados, nas freguesias de Pegarinhos, 
São Mamede de Ribatua, Vila Verde, UF Pópulo 
e Ribalonga, consideradas prioritárias para 
ações de prevenção e proteção contra incên-
dios rurais e onde estas práticas têm originado 
mais incêndios.

FUNDO FLORESTAL PERMANENTE - 
DESTRUIÇÃO DE NINHOS DE VESPA 
VELUTINA

Fundo florestal permanente – apoio à destrui-
ção dos ninhos de vespa velutina - 2019
Custo Total: 4.850,00€. Objetivo: contribuir para 

PDR2020 - MEDIDA 8.1.3 

Custo Total: 48.017,38€. Objetivo: instalação de 
faixa de gestão de combustível de largura não 
inferior a 125 metros na rede primária, na zona 
da Senhora da Cunha.

FUNDO FLORESTAL PERMANENTE - 
APOIO AO FUNCIONAMENTO DO GABINE-
TES TÉCNICOS FLORESTAIS (GTF)

Custo Total: 13.937,14€. Objetivo: Inserido no 
eixo de intervenção “Defesa da Floresta Conta 
Incêndios e Agentes Bióticos” tem como 
objetivo apoiar os Municípios financeiramente 
para as funções desempenhadas pelos GTF.

PRODER - MEDIDA 2.3.1: GESTÃO DO 
ESPAÇO FLORESTAL E AGROFLORESTAL

Custo Total: 109.146,98€. Objetivo: Instalação na 
Rede Primária da faixa de gestão de combustí-
vel numa largura não inferior a 125 metros e 
atualização de informação no âmbito do 
sistema defesa da floresta contra incêndios 
com a elaboração da carta de ocupação e uso 
do solo.

destruição dos ninhos e colónias de Vespa 
velutina, grande predador de abelhas e de 
outros insetos que, ao colocar em risco os 
recursos apícolas surge como uma ameaça ao 
cumprimento pelos espaços florestais, latu 
sensu, da imprescindível função ecológica e, 
por consequência, agrícola e económica, que é 
a polinização das plantas, localizados no 
concelho de Alijó.
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OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL 
DE PROTEÇÃO CIVIL:

- Contratualização dos trabalhos de limpeza das 
faixas de gestão de combustível na rede viária 
florestal numa área 76ha no valor de 183.798,00€;

- Aquisição de biotriturador no valor de 30.750,00€ 
com o objetivo de redução de ignições e ocorrên-
cias no Concelho de Alijó;

- Contratualização da equipa sapadores florestais;

- Beneficiação de 42 quilómetros de estradões 
florestais para melhorar os acessos dos operacio-
nais ao interior dos espaços florestais;

- Beneficiação de pontos de água para o combate a 
incêndios;

- Destruição de ninhos de vespa velutina pelo 
SMPC e EIP Alijó, bem como destruição de ninhos 
de vespa crabro pelos mesmos intervenientes, 
mediante solicitação de instituições e /ou priva-
dos;

- Ações de sensibilização “Aldeia Segura” e “Pesso-
as Seguras”;

- Ações sensibilização conjuntamente com a GNR 
para cumprimento da legislação no âmbito da 
proteção dos bens, limpeza em volta das edifica-
ções;

- Candidatura e instalação de estação meteorológi-
ca, no âmbito de um plano conjunto da CIMDOURO 
para aquisição de instrumentos informáticos e 
operacionais que irão uniformizar procedimentos 
na área da proteção civil;

- Largadas do parasitoide da vespa do castanheiro 
e monotorização.
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DIA INTERNACIONAL DA PROTEÇÃO CIVIL
1 DE MARÇO
 

O Município de Alijó assinalou o Dia Internacional da 
Proteção Civil, através do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. Em 2018, o evento decorreu no Pavi-
lhão Municipal de Alijó em colaboração com o 
Agrupamento de Escolas D. Sancho II, o Clube de 
Proteção Civil, a GNR - Grupo de Intervenção Cino-
técnico do Peso da Régua e a GNR de Alijó. Os alunos 
participaram numa demostração onde tiveram a 
oportunidade de interagir com os cães da GNR e 
respetivos tratadores. Já em 2019, foi realizado um 
simulacro de evacuação da EB2,3 de Alijó.

A 5 de março de 2019, foi levada a cabo a ação de reflorestação das áreas ardidas designada “Vamos 
reflorestar!”. A iniciativa contou com a parceria da associação ambientalista Quercus. 

AÇÃO DE REFLORESTAÇÃO DE ÁREAS ARDIDAS - MARÇO 2019
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Em 2018, o Dia Municipal do Bombeiro foi assinalado com diversas atividades direcionadas para bombeiros, 
como concursos de manobras individuais e coletivas e conferências, e outras destinadas à comunidade civil, 
nomeadamente uma ação de treino em suporte básico de vida. O antigo Corpo de Bombeiros de São Mamede de 
Ribatua também foi lembrado nesta homenagem. 

Já no ano passado, a 2ª edição das comemorações incluiu o Seminário “Incêndios Rurais - Uma certeza do 
nosso tempo?”, exercícios de treino e de manobras e exposição de equipamentos. Em ambos os casos, a come-
moração contou com a participação das cinco corporações de Bombeiros Voluntários em atividade no Municí-
pio: Alijó, Cheires, Favaios, Pinhão e Sanfins do Douro.

DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO
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Em 2018, o Serviço Municipal de Proteção 
Civil assinalou o Dia Mundial da Floresta 
com uma plantação de árvores em colabora-
ção com a comunidade escolar. Em 2019, a 
ação foi alargada e foram plantadas árvores 
autóctones na área de proteção à barragem 
de Vila Chã, em conjunto com os Corpos de 
Bombeiros do Concelho, a Equipa de Sapado-
res Florestais e os Serviços de Jardinagem 
do Município.

Alijó participou no exercício nacional “A Terra Treme”, promovido 
pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, que envolveu a comuni-
dade escolar. A iniciativa visou sensibilizar os mais novos para os 
comportamentos de segurança a adotar em caso de sismo.

EXERCÍCIO “A TERRA TREME”

DIA MUNDIAL DA FLORESTA
21 DE MARÇO
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Diferentes ações da Proteção Civil



SAÚDE



O Município de Alijó assinou um protocolo com o Ministério da 
Saúde no âmbito do programa “Saúde Oral para Todos” que visa 
criar consultas de medicina dentária no centro de saúde, já a partir 
deste ano. O Presidente da Câmara, José Rodrigues Paredes, esteve 
em Lisboa para assinar o protocolo de colaboração com a Adminis-
tração Regional de Saúde do Norte. 

Esta medida visa promover e facilitar o acesso da população a 
cuidados primários de saúde oral. O Município de Alijó assegurou 
os encargos financeiros com os equipamentos necessários para a 
criação de um consultório dentário no Centro de Saúde de Alijó, 
num investimento de 31.383,99€.

Esta medida enquadra-se no Plano Nacional de Saúde que define 
como um dos seus eixos prioritários a equidade e o acesso adequa-
do aos cuidados de saúde, propondo recomendações estratégicas, 
designadamente no reforço do acesso das populações mais vulne-
ráveis aos serviços de saúde.

As autarquias desempenham, ao nível local, um papel preponde-
rante no âmbito do bem-estar das populações e constituem-se 
como a plataforma naturalmente capaz de congregar os vários 
domínios de atuação das políticas públicas.

SAÚDE ORAL PARA TODOS
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DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO



Todas as verbas transferidas pela Câmara Municipal para o tecido associativo do Concelho representam um investi-
mento nas pessoas e na coesão da comunidade. O Município de Alijó reconhece no associativismo um fator determi-
nante na promoção do desenvolvimento cultural, recreativo, desportivo, social e económico do concelho. Como tal, 
tem vindo a conceder um significativo apoio logístico e financeiro que permite ao tecido associativo promover 
projetos e atividades de interesse público que beneficiam diretamente a população.

Só entre os anos de 2018 e 2019, o Município aplicou 613.870.00€ do orçamento municipal para ajudar a melhorar a 
qualidade de vida dos munícipes e para proporcionar igualdade de oportunidades no acesso à formação, cultura, ao 
desporto e ao lazer. As entidades que atuam na área social foram aquelas que receberam o maior apoio financeiro 
por parte da Câmara, que transferiu 156.347,00€ para essas instituições, em 2018 e 2019. Já as instituições culturais 
receberam um apoio financeiro no valor de 155.600,00€, durante os dois anos.

No mesmo período, o Município transferiu ainda 144.433,00€ para associações humanitárias e 96.490,00€ para outras 
entidades, nomeadamente agrupamentos de escuteiros e religiosas. Foram ainda atribuídos 61.000,00€ a grupos ou 
associações desportivas do concelho, nos últimos dois anos.

De referir que o Município de Alijó atribuiu ainda 89.290,00€ em apoios pontuais a associações e comissões fabri-
queiras para que pudessem resolver, em tempo útil, problemas que de outra forma não teriam solução.

O tradicional desfile de Carnaval do PinhãoVIII Festival de Folclore do Rancho de Santa Eugénia

UM APOIO FORTE AO ASSOCIATIVISMO
PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO LOCAL
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O apoio monetário concedido às Juntas de Freguesia assume particular importância para o reforço da sua capaci-
dade financeira, uma vez que as dota de mais meios para prosseguir o desempenho das suas competências 
próprias em prol das populações e do seu bem-estar. Em 2018, foram transferidos 388.000,00€ para as 14 Juntas de 
Freguesia, valor que foi reforçado e cresceu para 483.405,35€ no ano seguinte com o objetivo de assegurar a 
manutenção dos caminhos vicinais, pois são fator de grande importância para a atividade agrícola, motor da 
economia do concelho.

Ao longo do ano são diversas as iniciativas e eventos organizados pelas Juntas e Uniões de Freguesias com os 
objetivos de dar a conhecer seus hábitos e tradições, promover os produtos endógenos e gastronomia, bem como 
dinamizar o tecido económico local. 

Dia da Diocese de Vila Real com o tema “Portugal em 
Missão” Paróquia de Alijó

Gala do X Aniversário da Associação Vale D’Ouro

APOIO REFORÇADO ÀS JUNTAS E UNIÕES DE FREGUESIAS
PROMOVER A PROXIMIDADE
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Feira da Amêndoa - Pegarinhos

Aniversário da Elevação de Favaios a Vila -  Favaios

Feira dos Saberes e Sabores - Vilar de Maçada

Viagem de avião com idosos da freguesia - Vila Verde
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Caminhada pela freguesia - Vila Chã

Feira dos Produtos da Terra - Carlão

Feira dos Produtos Regionais - Castedo do Douro

Feira das Tripas - Sanfins do Douro
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I Corrida de Carrinhos de Rolamentos - Ribalonga 

Caminhada pelos trilhos da União - Vale de Mendiz, Casal 
de Loivos e Vilarinho de Cotas 

Feira da Laranja - São Mamede

Festa de São João - Alijó 



ALIJÓ,
UM TERRITÓRIO
DINÂMICO



O Dia de São Martinho, Feriado Municipal, ganhou relevo nos 
últimos anos, graças ao esforço do executivo municipal em 
envolver as Juntas de Freguesia e Associações Culturais 
para esta comemoração. Além da tradicional Feira de São 
Martinho, o dia é assinalado com uma mostra gastronómica 
das freguesias e um magusto. 

Esta iniciativa pretende dar a conhecer as tradições gastro-
nómicas de cada freguesia e aquilo que de melhor têm a 
oferecer a quem nos visita. Este dia tem como objetivo unir 
todos os munícipes do concelho à volta dos seus costumes e 
tradições.

DIA DO 
MUNICÍPIO
UM CONCELHO UNIDO

Feira anual de São MartinhoMostra Gastronómica das Juntas de Freguesia

Atuação das Associações Culturais do Concelho
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ALIFEIRA | FEIRA DE VINHOS E SABORES DOS ALTOS
UMA APOSTA EM CRESCIMENTO

O ano de 2018 marcou o arranque da Alifeira - Feira de Vinhos e Sabores dos Altos, que celebra os produtos endógenos, os 
vinhos, os produtores e as empresas do Planalto de Alijó. Esta feira de vinhos e gastronomia pretende dar oportunidade de 
degustar o que de melhor tem o concelho, dando especial destaque aos vinhos produzidos em altitude, ainda pouco 
reconhecidos. Estes vinhos são mais frescos, elegantes e equilibrados, com o caráter próprio do lugar em que são criados.

A segunda edição confirmou a aposta na promoção do tecido social, cultural e empresarial do Concelho. Além do Presi-
dente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes, a cerimónia de inauguração contou com presença do Presi-
dente da Turismo Porto e Norte, Luís Pedro Martins, e do Alcaide do Município de Carballiño, Francisco José Fumega 
Pinheiro. O encerramento da Alifeira tem contado com grandes eventos culturais protagonizados pela Banda Filarmónica 
de São Mamede de Ribatua. Em 2019, o público assistiu a um concerto de Tributo a Queen, que juntou a filarmónica ao 
grupo One Vision. No ano anterior, o “Concerto Extravagante” adaptou a sonoridade dos Uxu Kalhus à harmonia da Banda 
bicentenária.

Uxu Kalhus e Banda Filarmónica de 
São Mamede de Ribatua, em 2018

Provas de Vinho Comentadas | 
Revista Grandes Escolhas

Exposição de Vinhos
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7 MARAVILHAS À MESA EM ALIJÓ
ALIJÓ CHEGA A MILHARES DE PORTUGUESES

As “7 Maravilhas à Mesa” uniram a população de Alijó em torno de um desígnio comum, que se materializou num lugar 
entre os 14 finalistas de um total de cerca de 200 mesas candidatas de todo país. Numa mesa, o Município de Alijó aliou a 
gastronomia, os azeites e vinhos, a um roteiro pelo concelho. 

Estes finalistas foram escolhidos pelo público e apurados em galas emitidas pela RTP. Alijó foi palco de uma das emissões 
televisivas, transmitida para todo o país, o que constituiu uma oportunidade ímpar de promoção do concelho. O grande 
objetivo desta iniciativa é, precisamente, promover as regiões e o mundo rural, através da gastronomia e dos vinhos, 
fomentando o turismo e as experiências no território.

Passagem de Alijó à Grande Final A Gastronomia e os Vinhos da Mesa de Alijó Alijó unida na promoção do Território
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SONS NO PARQUE
UM FESTIVAL DURIENSE COM IDENTIDADE 

O festival “Sons no Parque” é uma aposta ganha do Município, num esforço conjunto com a Junta de Freguesia de 
Alijó. Ao longo das três edições conseguiu atrair artistas de renome nacional e internacional como The Legendary 
Tigerman, Black Mamba, Blasted Mechanism, Marta Ren, The Main Squeeze, Patax, Los Vinagres, Los News, Datcha 
Mandala, Aurora and The Betrayers, Freedonia, entre outros. 

Com a realização deste evento em Alijó pretende-se contribuir para o enriquecimento, diversidade e dinâmica 
cultural do Concelho, disponibilizando gratuitamente nesta zona do país a confluência de vários estilos musicais, 
desde o rock ao soul, passando pelos blues e jazz.

Banda norte-americana ‘The Main Squeeze’ e o seu 
guitarrista Max Newman

O Soul e Funk da portuguesa Marta Ren e da banda 
‘The Groovelvets’
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Foi inaugurado, a 1 de dezembro de 2019, o Monumento de Home-
nagem aos Ex-Combatentes do Ultramar do Concelho de Alijó. Os 
nomes dos militares que tombaram ao serviço da Pátria estão 
agora gravados num memorial de homenagem situado na Praça 
do Município de Alijó.

O Presidente da Câmara, sublinhou que esta cerimónia serviu para 
fazer “justiça para com uma geração de portugueses” que não pode 
cair no esquecimento e destacou o simbolismo desta inauguração 
no dia em que se comemorou a Restauração da Independência. 

A Bênção do Monumento ficou a cargo do Padre Jorge Cachide 
Ferreira. O Hino Nacional foi tocado pela Banda Filarmónica de 
São Mamede de Ribatua. A cerimónia contou com a presença, 
entre outros, do Comandante Distrital da GNR de Vila Real, Coronel 
António Leal, do representante do R113, Tenente-Coronel Luís 
Rodrigues, e de representantes da Delegação de Macedo de 
Cavaleiros da Liga dos Ex-Combatentes e da Associação Portugue-
sa de Veteranos de Guerra.

VISITAS DE ELEMENTOS 
DO GOVERNO
Ao longo dos últimos dois anos, Alijó mereceu a atenção do 
Governo que, por diversas vezes, visitou o concelho. Em abril de 
2018, o Ministro do Ambiente, Pedro Matos Fernandes, presidiu à 
assinatura de protocolos de colaboração com 18 municípios do 
Norte. Durante esta cerimónia, o Presidente da Câmara de Alijó, 
José Paredes, alertou o ministro para a necessidade de uma 
intervenção urgente no Pinhão.

Em outubro de 2018, a Secretária de Estado do Turismo, Ana 
Mendes Godinho, esteve na Adega Cooperativa de Favaios. Em 
junho de 2019, foi a vez da Secretária de Estado-Adjunta e da 
Administração Interna, Isabel Oneto, que presidiu à cerimónia de 
assinatura do protocolo que visa a construção do novo Posto 
Territorial da GNR de Alijó.

MONUMENTO DE HOMENAGEM
AOS EX-COMBATENTES DO
ULTRAMAR
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18 Municípios assinaram protocolo com o Ministério do 
Ambiente, no Auditório Municipal de Alijó



DIFERENTES OLHARES
Por se tratar de uma publicação sobre a atividade municipal e à luz da pluralidade democrática, o Boletim Municipal disponibiliza 
um espaço para dar voz a todas as forças partidárias que integram a Assembleia Municipal de Alijó.

Este Boletim é um importante meio de divulgação da atividade 
camarária, constituindo um exercício de transparência e de 
prestação de contas perante os munícipes. Para o PSD de Alijó é 
importante verificar que os compromissos assumidos em 2017 
estão a ser cumpridos pelo executivo liderado por José Paredes, 
para quem a “palavra dada é palavra honrada”.
O despesismo, a irresponsabilidade e a incompetência que 
marcaram duas décadas de gestão socialista na Câmara foram 
substituídos pelo rigor, pela responsabilidade, pela competência 
e pela seriedade.
A equipa liderada por José Paredes tem um conhecimento 
profundo da nossa terra e das nossas gentes e devolveu a 
credibilidade e o bom nome ao Município. O PSD travou e 
inverteu a trajetória ruinosa do PS, permitindo baixar impostos e 
investir em setores estratégicos para o desenvolvimento do 
concelho.
O PSD continuará a Afirmar a Nossa Terra, trabalhando por um 
concelho mais dinâmico, mais desenvolvido e mais coeso, onde 
todos têm lugar.

ESTAMOS NO CAMINHO CERTO

Os últimos dois anos afirmaram a ação pela qualificação do 
trabalho autárquico. Os desafios impõe novas soluções quer ao 
nível da participação dos eleitos quer pela resposta dos serviços 
públicos e compromissos assumidos com os eleitores. É funda-
mental cuidar da relação com os nossos concidadãos, melho-
rando os níveis de participação e respostas. 
O Concelho de Alijó cresce à conta do dinamismo das suas 
gentes, da economia social, do empreendedorismo, dos seus 
empresários, do sentido de compromisso dos trabalhadores. A 
obrigação das entidades públicas é de apoiar, gerando competi-
tividade e realizando os investimentos necessários para quem 
tanto retorno dá à região. 
O CDS-PP faz um balanço positivo destes dois anos, marcados 
por uma consolidação de estratégias e opções políticas. O ano 
de 2020 porá à prova as capacidades de todos, numa perspetiva 
de servir o interesse público, fazendo aumentar a sua capacida-
de “reivindicativa”, por forma a contribuir para um município 
mais digno e atrativo. 

AFIRMAR O NOSSO CONCELHO COM RIGOR
E TRANSPARÊNCIA

O Partido Socialista tem sido uma força positiva e construtiva no 
Município de Alijó. Por isso, apoiámos medidas do nosso 
programa eleitoral, como os apoios na educação; às Associações 
e Juntas de Freguesia e muitas propostas apresentadas, como a 
diminuição dos impostos municipais a pagar pelas famílias e 
empresas, incluindo o IMI. Porque nos interessam as pessoas, 
todas as pessoas, e o desenvolvimento do nosso Concelho. Mas 
tem sido grande a desilusão com a Câmara de Alijó. Recusa as 
nossas propostas, como no IMI, e em vez de olhar para todas as 
pessoas, beneficiou apenas algumas, com empregos "amigos" 
camarários, muitos de conveniência partidária. Tem sido 
incapaz de realizar investimentos estruturantes, ficando-se 
pelas intenções. Uma política pobre, para um Concelho tão rico.  
Aos munícipes de Alijó, o PS dá uma mensagem de esperança no 
futuro, porque será possível, com outra política, devolver a este 
Concelho a ambição que ele já teve e que merece.

UMA OPOSIÇÃO CONSTRUTIVA E 
COM VISÃO DE FUTURO

O BE defende pela sua urgência estratégica e de desenvolvimen-
to local associado ao turismo, a criação de um percurso pedonal 
no rio Pinhão que corra pelo vale em passadiço ou por antigos 
caminhos rurais de ancestral utilização. O vale do rio Pinhão 
possui elevados valores patrimoniais e de biodiversidade, que 
podem ser conciliados com um percurso pedestre de dificuldade 
escalonável que alie em conjunto as potencialidades ambientais, 
a paisagem classificada pela UNESCO, o património material e 
imaterial e algumas empresas turísticas já instaladas ou que no 
futuro aqui se venham a instalar. O mesmo defendemos para o 
Eixo Zonal Tua/Tinhela, que abrange todas as localidades da 
albufeira da Barragem de Foz-Tua e também para o Eixo Zonal 
Norte (Vila Verde, Pópulo e Vila Chã), conforme o exposto no 
“Relatório da Comissão do Património Cultural formada no 
âmbito da Assembleia Municipal de Alijó”, que ainda não 
mereceu a devida atenção nos procedimentos de decisão e 
planeamento atualmente em curso no Município.

BLOCO DE ESQUERDA
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DELIBERAÇÕES

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 26 de outubro de 
2017

Administração Municipal
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o Regimento da Câmara Municipal, 
elaborado de acordo com a alínea a) do 
artigo 39.º da Lei nº75/2013, de 12 de 
setembro.
Deliberado, por maioria, aprovar a 
proposta de delegação de competên-
cias da Câmara Municipal no respetivo 
Presidente.
Deliberado, por maioria, a nomeação 
de dois Vereadores a tempo inteiro, 
nos termos do n.º2 do art.º 58º da Lei 
n.º169/99, de 18 de Setembro, com a 
redação que lhe foi dada pela Lei 
n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 10 de novembro de 
2017

Administração Municipal
Deliberado por maioria, aprovar a 
proposta n.º 4PC/2017 de 7 de novem-
bro, exarada pelo senhor Presidente da 
Câmara, propondo a abertura de proce-
dimentos concursais.

Unidade Orgânica Flexível – Cultura, 
Educação e Desporto
Ratificado, por unanimidade, a 
celebração de protocolos com o 
Agrupamento de Escolas D. Sancho II 
de Alijó, com vista ao fornecimento de 
refeições escolares para crianças da 
Educação Pré-Escolar e alunos do 1.º 
CEB.
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de apoio financeiro ao 
Agrupamento de Escolas D. Sancho II 
de Alijó para a participação na 3ª 
edição do Apps for Good 16/17, no valor 
de 452,00€.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídio “Programa de 
Apoio Especial” à Associação de São 
Tiago de Vila Chã, no valor de 
1.500,00€.

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 21 de novembro de 
2017

Unidade Orgânica Flexível – Adminis-
trativa e Financeira
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a transferência de verbas para as 
freguesias para a realização do Recen-
seamento Eleitoral. Mais foi delibera-
do não proceder à arrecadação do 
valor de 10%.

Unidade Orgânica Flexível – Desen-
volvimento Social
Deliberado, por maioria, aprovar a 
nomeação da Vereadora Mafalda 
Lopes Mendes como representante do 
Município de Alijó na Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 
e no Núcleo Local de Inserção de Alijó 
(NLI).
Deliberado, por unanimidade, concor-
dar com a aquisição de material para 
habitação degradada.
Deliberado, por unanimidade, concor-
dar com a aquisição de material para 
habitação degradada.

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 12 de dezembro de 
2017

Administração Municipal
Apresentação e discussão de propos-
tas para a preparação do Orçamento e 
Grandes Opções do Plano para 2018.

Unidade Orgânica Flexível – Cultura, 
Educação e Desporto
Deliberado, por unanimidade aprovar o 
programa de atribuição de subsídios e 
apoios às associações do concelho de 

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 20 de dezembro de 
2017

Administração Municipal
Deliberado, por maioria, aprovar a 
designação dos representantes do 
Município de Alijó para a Assembleia 
Intermunicipal da Associação de 
Municípios do Vale do Douro – Norte.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o Pacote Fiscal Municipal para 2018 – 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), 
Imposto sobre o Rendimento de Pesso-
as Singulares (IRS) e Taxa Municipal 
de Direitos de Passagem. Mais foi 
deliberado remeter à Assembleia 
Municipal para apreciação e aprova-
ção, nos termos da nos termos da 
alínea b) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a proposta referente ao transporte 
escolar gratuito para estudantes do 
ensino secundário regular. Mais foi 
deliberado submeter à Assembleia 
Municipal para aprovação, nos termos 
da alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Deliberado, por maioria, aprovar os 
Documentos Previsionais (Orçamento 
e Grandes Opções dos Planos) para o 
exercício económico de 2018, assim 
como submeter ao órgão deliberativo, 
nos termos da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12/09, 
para aprovação, como dispõe a alínea 
a) do n.º 1 do artigo 25.º do citado 
diploma legal.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o pagamento de despesas decorrentes 
do incêndio florestal de Vila Chã, nos 
termos da informação PC/2017/328.

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 12 de janeiro de 
2018

Administração Municipal
Ratificado, por maioria, o Protocolo 
celebrado entre a Câmara Municipal 
de Alijó, a EDP e a União de Freguesias 
de Carlão e Amieiro, nos termos do n.º 
3 do art.º 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de Setembro.

Deliberado, por maioria, aprovar a 
Proposta n.º 1/2018/DGO, exarada pelo 
Sr. Presidente da Câmara, propondo a 
abertura de procedimentos concur-
sais.

Unidade Orgânica Flexível – Adminis-
trativa e Financeira

Deliberado, por maioria, autorizar a 
adjudicação da empreitada “Reabilita-
ção do Solar - Casa dos Nouras - Obras 
de Reabilitação (Casa Solar - Casa dos 
Nouras - Casa de Mostras e Amostras 
de Produtos Endógenos) à firma Suces-
sos E Tanto, S. A., pelo valor de 
356.931,77€.

Unidade Orgânica Flexível – Cultura, 
Educação e Desporto

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a renovação de protocolos de colabora-
ção do Núcleo Museológico do Pão e do 
Vinho de Favaios, nos termos da 
informação 2017/19.

Deliberado por unanimidade, aprovar a 
celebração de protocolo com o Centro 
Social, Recreativo e Cultural de Vilar 
de Maçada para o fornecimento de 
refeições escolares, nos termos da 
informação 2017/125.
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Alijó - associações particulares de 
solidariedade social - IPSS's.

Deliberado, por maioria, aprovar a 
designação dos representantes do 
Município de Alijó no Conselho Geral 
do Agrupamento de Escolas D. Sancho 
II de Alijó.



Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 12 de abril de 2018

Administração Municipal
Deliberado por unanimidade, aprovar a 
celebração do protocolo de colabora-
ção entre o Município de Alijó e a 
Agência Portuguesa do Ambiente, IP, 
que tem por finalidade apoiar políticas 
ambientais, nos termos da proposta 
n.º 11 da Presidência.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a celebração do protocolo para execu-
ção de obras de reabilitação de 
instalação elétrica – Palácio da 
Justiça de Alijó.

Unidade Orgânica Flexível – Estraté-
gia e Empreendedorismo
Deliberado, por maioria, aprovar a 
celebração de protocolo referente à 
constituição da equipa de Sapadores 
Florestais SF10-117, nos termos da 
informação 2018/16. 

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 21 de fevereiro de 
2018

Administração Municipal
Deliberado por unanimidade, aprovar a 
Proposta n.º 2/2018/DGO para integrar 
a associação denominada “Centro de 
Estudos e Promoção do Azeite do 
Douro” (CEPAD), condicionada à 
aprovação pela Câmara Municipal do 
valor correspondente à joia de inscri-
ção e à quota anual. Mais foi delibera-
do remeter à Assembleia Municipal 
nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do 
art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09.

Unidade Orgânica Flexível – Cultura, 
Educação e Desporto

Deliberado por unanimidade, aprovar a 
atribuição de verbas ao Agrupamento 
de Escolas D. Sancho II de Alijó, para 
apoio ao funcionamento das escolas 
de 1.º CEB e dos jardins-de-infância, 
nos termos da informação 2018/9.

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 20 de março de 
2018

Administração Municipal
Deliberado por unanimidade, aprovar o 
ponto 1 da proposta n.º 21 de 2018, 
exarada pelo Sr. Presidente da Câmara, 
propondo o Regulamento Municipal de 
Atribuição de Apoios às Freguesias e 
respetivo Protocolo. Foi ainda delibe-
rado, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 
do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12/09, submeter a mesma à Assem-
bleia Municipal para aprovação das 
formas de apoio às Freguesias, confor-
me determina a alínea j) do n.º 1 do 
art.º 25º da citada Lei, assim como o 
regulamento e respetivo protocolo 
tipo.

Unidade Orgânica Flexível – Cultura, 
Educação e Desporto
Deliberado por unanimidade, aprovar a 
atribuição de apoio financeiro ao 
Agrupamento de Escolas D. Sancho II 
de Alijó para participar no APP Start 
Up, em Lisboa, no valor de 500,00€.

Unidade Orgânica Flexível – Desen-
volvimento Social
Deliberado por unanimidade, aprovar a 
atribuição de apoio financeiro ao 
Centro Social, Recreativo e Cultural de 
Vilar de Maçada no âmbito da sua 
participação nas VI Olimpíadas Senio-
res, em Ribeira de Fráguas, no valor de 
400,00€.

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 19 de abril de 2018

Administração Municipal

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o reconhecimento da situação de 
exercício de funções com vínculo 
inadequado que se consubstancia em 
necessidade permanente dos serviços, 
no âmbito do Programa de Regulariza-
ção Extraordinária dos Vínculos 
Precários.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 
para o ano de 2018 (Programa de 
Regularização Extraordinária dos 
Vínculos Precários). 

Unidade Orgânica Flexível – Adminis-
trativa e Financeira
Deliberado, por maioria, a Conta de 
Gerência referente ao ano económico 
de 2017. Mais foi deliberado remeter à 
Assembleia Municipal para apreciação 
e votação, nos termos da al. l) do n.º2 
do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro.

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 11 de maio de 2018

Administração Municipal
Deliberado por unanimidade, aprovar a 
atribuição de um subsídio à Fábrica da 
Igreja Paroquial da Freguesia de Vilar 
de Maçada, para construção da casa 
mortuária de Vilar de Maçada, no valor 
de 40 000,00€.

Deliberado por unanimidade, aprovar o 
adiantamento de apoio às Juntas de 
Freguesia, ao abrigo do Regulamento 
Municipal de Atribuição de Apoios às 
Freguesias, nos termos da proposta n.º 
15 exarada pelo Senhor Presidente da 
Câmara.

Unidade Orgânica Flexível – Cultura, 
Educação e Desporto
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a concessão de bolsas de estudo a 
estudantes do ensino superior, nos 
termos da informação 2018/31.

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 28 de maio de 2018

Unidade Orgânica Flexível – Desen-
volvimento Social
Deliberado, por unanimidade, tomar 
conhecimento do Regimento Interno 
da Comissão Municipal de Proteção do 
Idoso de Alijó (CMPIA). Mais foi delibe-
rado dar conhecimento à Assembleia 
Municipal.

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 14 de junho de 
2018

Unidade Orgânica Flexível – Gestão 
Organizacional
Deliberado por unanimidade, aprovar a 
atribuição de apoios para minimizar 
os prejuízos causados pelas intempé-
ries ocorridas no concelho, nos dias 
28/05/2018 e 01/06/2018, nomeada-
mente no financiamento da aquisição 
de produtos fitofarmacêuticos para 
ações de correcção da produção 
agrícola. 

Unidade Orgânica Flexível – Estraté-
gia e Empreendedorismo
Ratificado, por unanimidade, o aluguer 
de um autocarro para transporte de 
agricultores a fim de participar no 
World Olive Oil Summit 2018, integra-
do no programa da Feira Nacional da 
Agricultura, em Santarém.

Unidade Orgânica Flexível – Cultura, 
Educação e Desporto
Deliberado por maioria, aprovar a 
celebração de um protocolo com a 
Associação de Dança - Dança em Nós 
– Áden.

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 6 de julho de 2018

Unidade Orgânica Flexível – Cultura, 
Educação e Desporto
Deliberado por unanimidade, aprovar a 
atribuição de subsídios e apoios às 
associações do concelho de Alijó, num 
total de 83.300,00€.

Unidade Orgânica Flexível – Desen-
volvimento Social
Deliberado por unanimidade, aprovar a 
atribuição de subsídios e apoio às 
associações do concelho de Alijó – 
Regulamento nº81/2016, num total de 
63.565,00€.
Deliberado, por maioria, a celebração 
de um acordo de colaboração com a 
Associação para a Promoção e 
Divulgação Cultural para realizar em 
Alijó o congresso “ A Animação Socio
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Mais foi deliberado submeter á Assem-
bleia Municipal para aprovação, nos 
termos do n.º 2 do art.º 6º da Lei n.º 
112/2017, de 29/12.



Deliberado, por maioria, a atribuição 
de subsídio ao Grupo Social, Recreati-
vo, Cultural e Desportivo de Favaios, 
para a participação no IV Festival do 
Moscatel do Douro, no valor de 
15.00,00€.

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 20 de julho de 
2018

Administração Municipal
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídios às Associa-
ções Humanitárias de Bombeiros do 
concelho de Alijó.

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 19 de outubro de 
2018

Administração Municipal

Unidade Orgânica Flexível – Cultura, 
Educação e Desporto
Ratificada por unanimidade, a conces-
são de bolsas de estudo a estudantes 
de Ensino Superior.

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 17 de agosto de 
2018

Unidade Orgânica Flexível – Cultura, 
Educação e Desporto
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de auxílios económicos 
para livros escolares e livros de fichas 
para todos os alunos do 1º CEB e do 2º 
CEB – ano letivo 2018/2019.
Tomado conhecimento da criação e 
constituição do Conselho Municipal 
de Educação.

Unidade Orgânica Flexível – Urbanis-
mo e Ordenamento do Território
Ratificada, por maioria, a submissão 
do projeto de execução – “Reabilitação 
do Café da Paz” ao Programa BEM 
(Beneficiação de Equipamentos 
Municipais).

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 5 de setembro de 
2018

Administração Municipal
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de Subsídio e Acordo de 
Cooperação com a Fabrica da Igreja de 
Alijó, para o restauro de altares da 

Unidade Orgânica Flexível – Cultura, 
Educação e Desporto
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídios ao Grupo 
Recreativo e Cultural de Alijó de 
1.000,00€ e ao Grupo Recreativo e 
Cultural do Castedo de 1.000,00€.
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a celebração de Contrato- Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, entre o 
Município de Alijó e o Atlético Clube 
Alijoense.
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a celebração de Contrato- Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, entre o 
Município de Alijó e o Clube Desporti-
vo Sanfinense.
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a celebração de Contrato- Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, entre o 
Município de Alijó e o BikeAventura 
Alijó.
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a celebração de Contrato- Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, entre o 
Município de Alijó e o Atlético Clube 
Caça e Pesca de Alijó.
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a celebração do protocolo com o 
Agrupamento de Escolas D. Sancho II, 
com vista ao fornecimento de 
refeições escolares para crianças da 
educação pré-escolar e alunos do 1.º 
CEB.
Deliberado por unanimidade, aprovar 
os circuitos dos transportes escolares, 
beneficiários e normas de funciona-
mento, para o ano letivo de 2018/2019.

Unidade Orgânica Flexível – Desen-
volvimento Social
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de apoios à melhoria das 
habitações, no âmbito de funções e 
atribuições do Município, previstas no 
Regulamento Interno para funciona-
mento do Núcleo Local de Inserção de 
Alijó.
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cultural e a Educação Intergeracional 
no contexto do envelhecimento no 
meio rural e urbano: atividades, 
técnicas para uma vida ativa”; com 
uma comparticipação financeira de 
7.000,00€.

Igreja Matriz de Alijó, no valor de 
32.000,00€.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a implementação do Programa Abem- 
Rede Solidária do Medicamento e a 
celebração do protocolo com a 
Associação Dignitude.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
as candidaturas apresentadas pelas 
Juntas de Freguesia e assinatura dos 
respetivos protocolos, cuja assinatura 
fica delegada no Presidente da 
Câmara, e o pagamento remanescente 
das verbas previstas, após a apresen-
tação dos relevantes documentos.

Deliberações da Câmara Municipal de 
Alijó em reunião de 31 de outubro de 
2018

Administração Municipal
Deliberado, por maioria, a proposta 
referente ao pacote fiscal para 2019 – 
Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI, 
Derrama, Imposto sobre o Rendimento 
de Pessoas Singulares - IRS e Taxa 
Municipal de Direitos de Passagem. 
Mais foi deliberado remeter à Assem-
bleia Municipal para apreciação e 
aprovação, nos termos da Lei.
Deliberado, por maioria, aprovar a 
proposta referente aos Documentos 
Previsionais (Orçamento e Grandes 
Opções dos Planos) para o exercício 
económico de 2019. Mais foi delibera-
do submeter ao órgão deliberativo, nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 
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Vitor Emanuel Cardoso dos Santos Ferreira
Vice-Presidente (PSD) 

Pelouros: Licenciamento Urbano e Loteamento, Planeamento 
e Ordenamento, Empreendedorismo e Estratégia, Proteção 
Civil, Trânsito e Segurança Rodoviária, Recursos Cinegéticos 
e Piscícolas, Comércio, Mercado e Feiras, Qualidade e 
Ambiente, Coordenação Jurídica.

Atendimento: Terça-Feira

José Rodrigues Paredes
Presidente (PSD)

Pelouros: Coordenação Geral dos Serviços, Relações Exterio-
res e Comunicação Social, Recursos Humanos, Finanças e 
Desenvolvimento Económico, Obras Públicas, Agricultura e 
Florestas.

Atendimento: Segunda-Feira

Mafalda Lopes Mendes
Vereadora (CDS-PP)

Pelouros: Ação Social, Habitação Social, Cultura, Comunica-
ção e Imagem, Qualidade e Modernização Administrativa.

Atendimento: Quarta-Feira

Sónia Andrea Rodrigues Pereira Pires
Vereadora (PSD)

Pelouros: Educação, Juventude e Desporto, Formação e 
Qualificação, Saúde, Turismo.

Atendimento: Quarta-Feira

Vereadores em regime de não permanência:

- Luís Miguel Gonçalves Rodrigues (PS)
- Luís Henrique Grácio Azevedo (PS)
- Maria Margarida Marinheira Dias Cascarejo (PS)

Município de Alijó
Rua General Alves Pedrosa, n.º 13  
5070-051 Alijó
 
Telefone: (+351) 259 957 100  
Email: geral@cm-alijo.pt

municipioalijo

municipioalijo

municipioalijo

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

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

Núcleo Museológico de Favaios
Telefone: 259 950 073  
Email: museu.favaios@cm-alijo.pt

Em caso de Emergência
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Em caso de Incêndio
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Executivo Municipal Permanente

Coligação Afirmar a Nossa Terra
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