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Notícias Deliberações 

Percursos da Memória - Da Arte Ru-
pestre aos Espaços Fortificados - Alijó 
 
No dia 30 de Maio o Município de Alijó em colabora-
ção com a Associação Arquivo de Memórias (Vila 
Real) proporcionou uma visita técnica e pedagógica 
guiada ao Núcleo Arqueológico de Carlão, Pinturas 
Rupestres da Pala Pinta, Gravuras da Botelhinha e 
Castro de São Marcos. 
 

 

Continuar a ler...  

Alijó recebeu IX Concentração Motard 
 
O Clube Motard “Concelho de Alijó” organizou a 9.ª 
concentração consecutiva, juntado centenas de afici-
onados das duas rodas nesta vila duriense.  

 

 
 

 

Continuar a ler... 

Mais uma oferta hoteleira no Municí-
pio de Alijó 
 
A Freguesia de Santa Eugénia, no Concelho de Alijó, 
possui agora mais uma oferta a nível turístico com a 
inauguração no dia 30 de maio da Casa da Trigueira. 
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Caminhada Solidária a favor da Luta 
Contra o Cancro (Alijó) 
 
A Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo de Alijó, 
organizou mais uma caminhada solidária a várias 
instituições e empresas que desenvolvem a sua ativi-
dade no concelho. 
 
 
 
 

Continuar a ler... 

Festa do Livro e da Criança | 2015 
 
A edição de 2015 da Festa do Livro e da Criança en-
volveu, mais uma vez, a comunidade escolar do Con-
celho de Alijó numa festa onde a alegria e a boa dis-
posição estiveram sempre aliadas à cultura, saúde e 
desporto. 
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Município assinou estágios PEPAL e 
Contratos CEI 
 
A integração de jovens no mercado de trabalho e a 
melhoria das suas qualificações através da concreti-
zação de estágios profissionais é uma prioridade das 
atuais políticas públicas, ao qual o Município de Alijó 
se associa. 
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Mátria - Uma Ópera para o Douro foi 
apresentada em Favaios 
 
Favaios recebeu no dia 06 de junho a ópera para o 
Douro - Mátria. Cerca de 200 pessoas desfilaram pe-
las ruas da vila mostrando a peça à população e aos 
visitantes da região. 
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Município de Alijó representado na 
Feira Nacional de Agricultura 
 
O Município de Alijó, promovendo uma política de 
divulgação, valorização e promoção dos produtos do 
nosso Concelho está a participar, pela primeira vez, 
na Feira Nacional de Agricultura, que decorre entre 6 
a 14 de junho de 2015, em Santarém. 
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Atuação da Tuna Juvenil de Torneiros 
 
Quintas à Noite = Cultura ao Ar Livre - Atuação da 
Tuna Juvenil de Torneiros. 
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Santa Eugénia recebeu V Festival de 
Folclore 
 
O Rancho Folclórico de Santa Eugénia realizou, no 
dia 13 de junho, o V Festival de Folclore daquela lo-
calidade. 
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Município de Alijó esteve presente na 
Feira Nacional de Agricultura em San-
tarém 
 
O Município de Alijó esteve presente, pela primeira 
vez, na Feira Nacional de Agricultura, entre os dias 6 
e 14 de junho de 2015, em Santarém. 
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Intervenção no Teatro Auditório já ar-
rancou 
 
A Execução da Empreitada “Auditório Municipal 
Obras de Intervenção na sua Cobertura” iniciou-se 
esta semana. A colocação da grua, bem como o ar-
ranque das obras já se efetuaram, prevendo-se a sua 
conclusão dentro de quatro meses. 
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Atuação do Grupo Cultural, Recreati-
vo, Infantil e Social Os Vicentinos 
 
Quintas à Noite = Cultura ao Ar Livre. Atuação do 
Grupo Cultural, Recreativo, Infantil e Social Os Vi-
centinos. 
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Obras Públicas - Alijó 
 
> Arranjo dos passeios junto ao Quartel dos Bombei-
ros Voluntários de Alijó > Arranjo no adro da Capela 
do Sr. do Andor no Jardim Dr. Matos Cordeiro. 
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Realizado V Feirão 
 
O V Feirão decorreu no dia 24 de junho e voltou a 
contar com a participação das IPSS(S) do Concelho. 
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Concurso de Cascatas Sanjoaninas 
 
A terceira edição do concurso de Cascatas Sanjoani-
nas teve lugar no dia 24 de junho. Esta iniciativa da 
Câmara Municipal de Alijó e da Associação Cultural 
“O Plátano de Alijó” pretende reavivar velhas tradi-
ções existentes no Município de Alijó. 
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Quintas à noite terminaram em apo-
teose 
 
O mês de junho em Alijó é sinónimo de quintas-
feiras culturais. Este ano não foi diferente e a tempo-
rada iniciada com a Festa do Livro e da Criança ter-
minou ontem com uma das festas mais aguardadas 
do ano, a Festa na Praça, apresentada pelos clientes 
e técnicos da APPACDM. 

 

 

Continuar a ler... 

Alijó na Defesa da Floresta 
 
O Serviço Municipal de Proteção Civil alerta a popu-
lação em geral para o "Período Crítico de Risco de 
Incêndio Florestal" do presente ano que vigora entre 
dia 1 de julho a 30 de setembro. 
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EDIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ 

S U M Á R I O 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

- Ata da Assembleia Municipal do dia 30 de abril de 2015 

EDITAL 

- Deliberações aprovadas em Assembleia Municipal em Sessão Ordinária realizada no dia 27 de junho de 2015 

REGIMENTO 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 29 de maio de 2015 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 11 de junho de 2015 

EDITAIS 

REGULAMENTOS 

- Regulamento para Concessão de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior 

- Regulamento para a “Oficina Solidária - O Sol”  

DESPACHOS   

EDITAIS  

- Consulta Pública de Partes não Reservadas PME-PC 

- Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil de Alijó 

AVISOS 

- Edital Profilaxia - Raiva Plano Vacinação  

CONCURSOS 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

- Aviso (extrato) n.º 6247/2015  

- Aviso (extrato) n.º 6248/2015 

- Aviso (extrato) n.º 6249/2015 

- Aviso (extrato) n.º 6250/2015 

- Aviso de Abertura - Estágio em Informática (Pepal)  

- Aviso de Abertura - Estágio em Arquitetura (Pepal)  
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