
Notícias Deliberações 

Biblioteca de Alijó recebeu recital de 
leitura poética 
 
A sala polivalente da Biblioteca Municipal de Alijó 
encheu-se para assistir ao recital final do workshop 
de leitura poética que se iniciou em abril. O recital “A 
borboleta que poisou no teu mamilo perdeu vontade 
de voar” prendeu a atenção de todos os presentes.  
 
 
 
 
Continuar a ler... 

V Festival de Folclore da Associação 
“O Plátano de Alijó” 
 
Teve lugar no dia 4 de julho o V Festival de Folclore 
organizado pela Associação Cultural “O Plátano de 
Alijó” que contou com a participação da Câmara Mu-
nicipal de Alijó, da Junta de Freguesia de Alijó, do 
Agrupamento de Escolas de Alijó e INATEL. 
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Assinatura de contrato com sapadores 
florestais 
 
Teve lugar no dia 1 de julho, na Câmara municipal de 
Alijó, a assinatura de contrato com cinco sapadores 
florestais, dando cumprimento à candidatura elabo-
rada ao Fundo Florestal Permanente.     
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Município de Alijó vai apoiar estudan-
tes do Ensino Superior 
 
A educação é, nas sociedades modernas, uma 
“missão” transversal, que cabe a toda a sociedade. 
Por este motivo, a Câmara e a Assembleia Municipal 
de Alijó aprovaram recentemente o Regulamento Mu-
nicipal para a Concessão de Bolsas de Estudo a Es-
tudantes do Ensino Superior. 
 
 
 
Continuar a ler... 

Município de Alijó esteve presente no 
Showcase em Vila Real 
 
O Município de Alijó esteve presente no showcase 
que se desenrolou entre os dias 9 e 12 de julho na 
Av. Carvalho Araújo, em Vila Real. 
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Castedo realizou II Feira Agrícola 
 
A Associação Agrícola da Vinha e do Vinho, Santa 
Marinha, Castedo - Alijó, organizou nos dias 18 e 19 
de julho a II Feira Agrícola, numa organização que 
contou com o apoio da União de Freguesias de Cas-
tedo/Cotas e da Câmara Municipal de Alijó. 
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Bombeiros de Cheires Comemoraram 
85 anos 
 
A Associação Humanitária de Salvação Pública dos 
Bombeiros Voluntários de Cheires comemorou no 
dia 26 de julho oitenta e cinco anos de existência. 
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Câmara Municipal de Alijó auxilia alu-
nos do primeiro ciclo 
 
A Câmara Municipal de Alijó inicia este ano uma 
campanha de apoio económico no ano letivo 
2015/2016, para a aquisição de manuais escolares e 
material escolar aos alunos que frequentam o 1.º Ci-
clo do Ensino Básico e que estejam posicionados 
nos Escalões A e B. 
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EDIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ 

S U M Á R I O 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATAS 

EDITAIS  

REGIMENTO 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 25 de junho de 2015 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 16 de julho de 2015 

 
EDITAIS 

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara Ordinária do dia 23 de julho de 2015  
 

REGULAMENTOS 

DESPACHOS 

EDITAIS 

AVISOS 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

CONCURSOS PÚBLICOS 

TAXAS 

 
 

 
Este e-mail destina-se a informar pelo que, não deverá ser considerado como 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. 

Agenda  
Municipal 

Câmara Municipal de Alijó 
Rua General Alves Pedrosa, nº 13 

5070-051 Alijó 
 

e-mail: geral@cm-alijo.pt 
tf: 259 957 100 
fx: 259 959 738 
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