
Newsletter - Município de Alijó | Boletim Municipal Nº 4 de 2015 

Notícias Deliberações 

Workshop de Leitura Poética iniciou-
se na Biblioteca Municipal 
 
Iniciou-se na Biblioteca Municipal de Alijó, no dia 16 
de abril, um Workshop de Leitura Poética, orientado 
por Ana Celeste Ferreira e que vai decorrer até ao dia 
2 de Julho de 2015.  

 
 

 

Continuar a ler...  

Alicaça, um evento cinegético de pro-
jeção nacional 
 
No fim-de-semana de 18 e 19 de abril, o Município de 
Alijó foi palco de um evento cinegético que envolveu 
centenas de caçadores. 
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Município de Alijó comemorou 25 de 
Abril 
 
O Município de Alijó comemorou, de uma forma sim-
ples mas sentida, o quadragésimo primeiro aniversá-
rio da revolução de 25 de abril de 1974.  
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IV Concurso “Pé de Dança” teve lugar 
em Sanfins do Douro 
 
No dia Mundial da Dança, Sanfins do Douro recebeu 
a quarta edição do Concurso “Pé de Dança” realiza-
do pelas IPSS(s) e pelo Município de Alijó, no âmbito 
da Rede Social.  
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Zona Industrial de Alijó vai contar com 
novos equipamentos de telecomuni-
cações 
 
Foi assinado no dia 30 de abril, na Câmara Municipal 
de Alijó, um contrato para a execução da empreitada 
de instalação de equipamentos de telecomunicações 
na Zona Industrial de Alijó, entre o Município de Alijó 
e a DTE - Instalações Especiais, S. A. 
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EDIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ 

S U M Á R I O 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Sessão da Assembleia de dia 18 de fevereiro de 2015 

EDITAIS 

- Deliberações da Assembleia Municipal de dia 30 de abril de 2015  

REGIMENTO 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 23 de março de 2015 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 7 de abril de 2015 

EDITAIS 

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara Ordinária do dia 16 de abril de 2015 

REGULAMENTOS 

DESPACHOS  

AVISOS  

- Aviso de nomeação (extrato) n.º 4451/2015  

CONCURSOS 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

TAXAS 

 
 

 

Este e-mail destina-se a informar pelo que, não deverá ser considerado SPAM, uma vez que inclui uma forma de ser removido. 
 

Para remover o seu email da listagem de distribuição, envie «REMOVER» para grpi@cm-alijo.pt 
 

Desde já as nossas desculpas por qualquer inconveniente causado. 
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