


I Feira da Amêndoa de Pegarinhos

A aldeia de Pegarinhos, Concelho de Alijó, recebeu no último fim-de-semana a I Feira da Amêndoa.
Este certame pretende reavivar uma cultura que já foi grande naquela freguesia, assim como na região, reintroduzindo 
na economia local mais um produto, cuja procura tem vindo a aumentar nos últimos anos.
A Feira contou com expositores que divulgaram diversos produtos à base da amêndoa, bem como outros produtos 
locais e artesanato. Um dos momentos altos do certame foi a degustação e eleição do melhor bolo de amêndoa.
A Feira contou ainda com diversos momentos culturais, exposições sobre a amendoeira e a amêndoa, momentos 
gastronómicos e muito convívio.
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Município de Alijó assinalou Dia da Proteção Civil no 
Agrupamento de Escolas

O dia da Proteção Civil assinala-se a 1 de Março - efeméride instituída a nível Mundial pela Organização Internacional 
de Proteção Civil – e o Município de Alijó comemorou o dia com uma série de atividades, contando com a colaboração 
e apoio dos Bombeiros e GNR.
Durante o mês de fevereiro, os jovens em idade escolar, participaram em atividades de salvamento em grande ângulo, 
técnicas básicas de socorrismo e ações de sensibilização de auto proteção, que culminaram no dia 1 de Março com 
dois treinos operacionais realizados pelos alunos das escolas do Pinhão e EB1 Alijó em “como evacuar corretamente 
a escolinha”.
Este exercício contou com a presença do Presidente da Câmara e da Vereadora do Pelouro da Educação que tiveram 
a preocupação de incentivar e motivar todos os envolvidos nesta atividade.
O simulacro contou ainda com dois Veículos Operacionais dos B. V. de Alijó que fizeram as delícias dos mais novos.
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Município de Alijó no Apoio à Valorização da Floresta

O Comando Territorial de Vila Real da Guarda Nacional Republicana, através do Serviço de Proteção da Natureza e 
Ambiente (SEPNA), organiza a “caminhada pela floresta 2016” no dia 20 de março pelas 09h00, no Parque Natural 
do Alvão em Vila Real, comemorando o Dia Mundial da Árvore e da Floresta (por antecipação).
Esta iniciativa visa a consciencialização para a valorização da floresta e para a sua defesa contra incêndios, que 
contará com a plantação de algumas árvores, no início da caminhada.
Venha, junte-se a nós, traga a família e amigos. Inscreva-se através do correio eletrónico ct.vrl.sepna@gnr.pt ou 
http://www.facebook.com/gnr.ct.vilareal/. A participação é a título gratuito, mas de inscrição obrigatória. Existe 
limite de inscrições.
Local de concentração: Junto à Albufeira da Barragem Cimeira, próximo a Lamas de Ôlo, Vila Real – PARQUE 
NATURAL DO ALVÃO.
Coordenadas no Google Earth: Latitude: 41°21'10.63"N, Longitude: 7°47'32.86"W;
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Assinado contrato de empreitada para pavimentação e 
arruamentos em Alijó

Foi assinado no dia 07 de março, na Câmara Municipal, um contrato de execução da empreitada para a pavimentação 
da rua António Rocha e da rua 1.º de Maio, na vila de Alijó.
Este contrato assinado ente o Município de Alijó e a empresa António Rodrigues da Silva & Filhos, Lda, pelo valor de 
69.129.96€, deve arrancar logo a seguir à Pascoa e prevê-se que terá a duração de quatro meses.

4



Dia Mundial da Árvore comemorado em Alijó

O Município de Alijó e a Junta de Freguesia de Alijó comemoraram o Dia Mundial da Árvore, convidando os alunos 
a plantar algumas árvores no espaço de lazer.
As crianças do Jardim de Infância da Santa Casa de Misericórdia e os utentes da Residência da APPACDM de 
Sabrosa/Alijó participaram no dia 21 de março numa atividade pedagógica. Tratou-se de uma ação que consistiu 
na plantação de árvores fornecidas pela Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Alijó, sendo estas devidamente 
plantadas. 
Cada turma teve ainda a oportunidade de batizar a árvore que plantou, responsabilizando-se por manter uma 
vigilância atenta.
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Feira dos Produtos da Terra - Carlão

Uma vez mais, nos dias 18, 19 e 20 de março, Carlão recebeu a Feira dos Produtos da Terra, bem como a terceira 
prova cega de vinhos de produtores locais.
A atividade começou na sexta-feira com a abertura do certame, seguida da prova cega de vinhos por três conceituados 
enólogos da região. Esta prova realizou-se na Casa da Cultura de Carlão.
No recinto da feira, cerca de duas dezenas de produtores e associações apresentaram os seus produtos de excelência.
Os visitantes puderam assistir a diversos momentos culturais, bem como participar numa caminhada ou num passeio 
TT.
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Universidade Sénior de Alijó já arrancou

As aulas da Universidade Sénior de Alijó arrancaram no dia 04 de abril. Trata-se de um período 
experimental, que durará até ao final do ano letivo e que funcionará como ano zero para os novos alunos.
As aulas têm lugar na biblioteca municipal de Alijó, diariamente, e contam com o apoio de professores que se 
voluntariaram para, a título gratuito, ministrarem as aulas aos séniores que buscam novas aprendizagens e convívio.
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II Caminhada Solidária teve lugar em Alijó

A Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal de Alijó, levou a cabo, no dia 30 de março, a II Caminhada 
Solidária. Os participantes na caminhada formalizaram a sua inscrição com a dádiva de material didático que 
reverteu para a APPACDM de Alijó.
A caminhada contou com cerca de 30 participantes, a que se juntaram os utentes da APPACDM num alegre convívio 
e passeio.
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Município de Alijó promove estilo de vida saudável
O estilo de vida sedentário a que assistimos nos dias de hoje pode ser considerado uma epidemia mundial. Com vista 
a combater este flagelo das sociedades modernas, a Câmara Municipal de Alijó, através do Pelouro de Desporto, está a 
promover o combate ao sedentarismo em duas faixas etárias muito importantes, a população sénior e a população em 
idade pré-escolar com a deslocação de um técnico da área de desporto às diversas valências existentes no Município. 
Os exercícios praticados visam a recuperação de movimentos que, com a idade, estavam mais dificultados.
Também a população em idade pré-escolar, dos 3 aos 6 anos, está a ser acompanhada, promovendo um estilo de vida 
saudável desde idades mais precoces e salientando o benefício de uma vida ativa.
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Iniciou-se a campanha de sensibilização “Prevenir Já”

No passado dia 11 de Abril do corrente ano, o Município de Alijó em associação com o Grupo de Intervenção, 
Proteção e Socorro (GIPS) da GNR deram início a uma campanha de sensibilização no Concelho que tem por 
objetivo a Proteção de Pessoas e seus Bens em caso de Incêndio Florestal.
A campanha consiste na visita da entidade responsável pelo 2º Pilar da Defesa da Floresta Contra Incêndios (Vigilância, 
Deteção e Fiscalização), às Freguesias com maior Risco de Incêndio Florestal, com vista à sensibilização de todos 
para a importância do cumprimento da Legislação em vigor, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento 
das Faixas de Gestão de Combustível Florestal em redor das habitações e aglomerados populacionais, por forma a 
garantir a sua segurança em caso de ocorrência de Incêndio Florestal.
O Vice-Presidente do Município decidiu desde o primeiro momento dar o ponto de partida a partir do Município 
numa clara demonstração do interesse e preocupação com a segurança de pessoas e bens.
Este pontapé de saída teve lugar nos Paços do Concelho, com uma primeira ação de sensibilização para Presidentes 
das Junta de Freguesia a que se seguirão ações no terreno no sentido do cumprimento da Legislação em Vigor.
Os próximos passos são ações direcionadas nas Juntas de Freguesia com identificação de situações de risco e 
apresentação de soluções para as mesmas. 
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Feira da Laranja e dos Produtos Regionais de São 
Mamede de Ribatua

A aldeia de São Mamede de Ribatua organizou uma vez mais, de 22 a 24 de abril a Feira da Laranja e dos Produtos 
Regionais.
O produto ex-libris da freguesia, a laranja, esteve em destaque neste evento. Como vem sendo hábito este certame 
integrou um vasto programa cultural, onde as múltiplas associações da freguesia e do concelho brilharam uma vez 
mais.
Na abertura da feira estiveram presentes o Presidente da Câmara, membros da Vereação e Deputados Municipais.
Carlos Jorge Magalhães agradeceu o esforço por parte dos agentes económicos locais em persistir neste tipo de 
agricultura, deixando claro que o Município tudo fará para promover os produtos endógenos de qualidade.
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CPCJ de Alijó realizou campanha de prevenção
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alijó desenvolveu no dia 21 de abril a Campanha do Laço Azul. Esta 
iniciativa pretende simbolizar as nódoas negras que as crianças que sofrem maus-tratos infantis carregam consigo. 
Contando com o apoio da Escola Segura da GNR de Alijó, oito alunos do Agrupamento de Escolas desta vila, 
fardados a rigor, promoveram uma campanha no mês da prevenção de maus-tratos na Infância, iniciativa organizada 
pelas instituições e elementos que compõem a CPCJ local.
Nesta ação, os “jovens militares” da GNR interpelaram vários condutores e contaram a história do laço azul, o que 
este representa e as consequências dos diferentes tipos de maus-tratos na infância, apelando à consciencialização dos 
adultos para os direitos das crianças.
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Encerramento do Mês da Prevenção de Maus Tratos na 
Infância em Alijó

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alijó encerrou o mês da Prevenção de Maus-tratos na Infância 
envolvendo todos os alunos do 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho numa atividade que decorreu no dia 28 
de abril. 
Este ano a CPCJ de Alijó apostou na Campanha do Laço Azul e divulgou a origem deste símbolo e a triste história a 
ele associado. Na ação do dia 28 foi realizada uma dramatização com essa história, chamando à consciencialização 
das crianças e jovens sobre os maus tratos na infância.
Esta atividade teve também dança, zumba e o lançamento de centenas de balões azuis como forma de chamar a 
atenção da sociedade para este problema.
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25 de Abril comemorado em Alijó
A Assembleia Municipal e a Câmara Municipal de Alijó realizaram uma sessão solene no dia 25 de Abril para 
comemorar o 42.º aniversário da “revolução dos cravos”.
As intervenções políticas – abrilhantadas pela leitura de poemas e pela atuação do Grupo de Cantares de S. Mamede 
de Ribatua - ficaram a cargo dos Vereadores e Deputados dos diferentes Partidos e Movimentos com representação 
na Câmara e Assembleia Municipal, encerrando a sessão o Senhor Presidente da Câmara.
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S U M Á R I O

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ATAS

EDITAL

REGIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS
Ata da Reunião Ordinária do dia 19 de fevereiro de 2016

Ata da Reunião Ordinária do dia 7 de março de 2016

Ata da Reunião Ordinária do dia 22 de março de 2016

Ata da Reunião Ordinária do dia 08 de abril de 2016

Ata da Reunião Ordinária do dia 15 de abril de 2016

EDITAIS

Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara Ordinária do 
dia 29 de abril de 2016.

Bolsas de Estudo

REGULAMENTOS

DESPACHOS

AVISOS

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS

CONCURSOS PÚBLICOS

 Ata da Assembleia Municipal do dia 27 de fevereiro de 2016

Deliberações aprovadas em Assembleia Municipal em Sessão Ordinária realizada no dia 
26 de abril de 2016

Renovação de Contrato de Prestação de Serviços – Dr. Márcio Miguel Monteiro Ribeiro

UOF ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
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Deslumbrante Património Natural e Humanizado…




