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Notícias Deliberações 

Feira de Reis de Vila Verde completou 
cem anos 
 
Já é uma tradição centenária a realização da Feira de 
Reis em Vila Verde, concelho de Alijó. As centenas 
de pessoas que acorrem àquela localidade todos os 
anos, a 6 de janeiro reconhecem que a feira e o con-
curso de pecuário ali realizado é já um marco da nos-
sa região.  
 
 

Continuar a ler...  

Obras Públicas - Castedo 
 
> Substituição de Conduta Adutora.  
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Cantar das Janeiras no Município de 
Alijó 
 
A Câmara Municipal de Alijó recebeu o Grupo de 
Cantares do Rancho Folclórico - "O Plátano de Alijó" 
que gentilmente cantou e encantou este Município.  

 

 
 
 
 
Continuar a ler... 

http://www.cm-alijo.pt/
http://www.cm-alijo.pt/noticia/547
http://www.cm-alijo.pt/noticia/548
http://www.cm-alijo.pt/noticia/549


Plano e Abertura de Candidaturas - 
PDR 2020 
 
O Município de Alijó avisa todos os interessados que 
se encontram abertas candidaturas relativas ao Pro-
grama de Desenvolvimento Rural (PDR) 2014-2020. 
 
Ação 3.2 - Investimento na Exploração Agrícola;  
 
Ação 3.3 - Investimento na Transformação e Comer-
cialização de Produtos Agrícolas.  

 

Continuar a ler... 

Roteiro Gastronómico do Concelho de 
Alijó 
 
O Roteiro Gastronómico do Município de Alijó nas-
ceu com a candidatura ao projeto desenvolvido pela 
APTECE (Associação Portuguesa de Turismo de Cu-
linária e Economia) - “Terra de Culinária”.  
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Obras Públicas - Favaios 
 
> Limpeza de bermas e valetas da estrada que liga a 
localidade de Soutelinho à Ponte da Ribeira em Chei-
res; 
 

> Substituição de conduta e ramais de água no bairro 
da Casa do Povo em Favaios. 
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Alteração ao Plano Intermunicipal de 
Ordenamento do Território - ADV - Re-
sultados da Disc. Pública 
 
Na sequência do procedimento de discussão pública 
da proposta de alteração ao Plano Intermunicipal de 
Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro, 
o Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermuni-
cipal do Douro, deliberou, na sua 51ª reunião de 28 
de janeiro de 2015, aprovar o Relatório de Pondera-
ção da discussão pública e acolher as propostas ne-
le apresentadas. 

Continuar a ler... 

IPSS´s realizaram passeio convívio 
 
No Âmbito da Rede Social do Município de Alijó, o 
grupo de trabalho Tertúlias Sociais realizou no dia 30 
de janeiro um passeio convívio com as IPSS´s do 
Concelho, mais precisamente a Santa Maria da Feira 
para uma visita ao Presépio Cavalinho.  
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