
Newsletter - Município de Alijó | Boletim Municipal Nº 3 de 2015 

Notícias Deliberações 

Divulgação do Quadro Comunitário de 
Apoio - Portugal 2020 
 
Estratégia e Empreendedorismo são apostas da Câ-
mara Municipal de Alijó. A nova Unidade Orgânica 
Flexível foi criada para prestar apoio e dar informa-
ção aos potenciais empreendedores alijoenses, na 
criação, renovação ou ampliação de negócios, em-
presas ou nas atividades agrícolas.    
 
 
 
Continuar a ler...  

Município de Alijó preserva Patrimó-
nio Arqueológico 
 
O Município de Alijó, tendo em vista a manutenção e 
preservação dos arqueossítios municipais, iniciou 
recentemente trabalhos de limpeza e desmatação no 
Castro de São Marcos, situado na localidade do Pó-
pulo.   
 
 
 
 

Continuar a ler... 

Gestão do Espaço Florestal e Agro-
florestal - Minimização de Riscos - De-
fesa da Floresta Contra Incêndios 
 
O Município de Alijó submeteu um pedido de apoio 
ao PRODER - Medida 2.3.1, com vista à execução da 
rede primária de faixas de gestão de combustível no 
âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios tendo 
sido aprovada no montante que ronda os 
110.000,00€. A área a intervir será localizada na Zona 
Norte do Concelho de Alijó, nomeadamente, na Fre-
guesia de Vila Verde. 

Continuar a ler... 
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Reunião Comissão Municipal de Pro-
teção Civil 
 
Na primeira semana de Março reuniram, no Salão 
Nobre do Município de Alijó, os elementos consti-
tuintes da Comissão Municipal de Proteção Civil.   
 
 
 
 
 

Continuar a ler... 

Sessão de Divulgação do Novo Quadro 
Comunitário de Apoio - Portugal 2020 
 
Decorreu no Salão Nobre do Município de Alijó, na 
tarde do passado sábado (14 de Março) uma Sessão 
de Apresentação do atual Quadro Comunitário de 
Apoio; iniciativa esta promovida pelo Gabinete de 
Estratégia e Empreendedorismo deste Município em 
parceria com as empresas JME - Soluções Informáti-
cas, Soluções Mais - Consultores e Alto Fuste - Con-
sultoria Agrária.  

 

Continuar a ler... 

Rede Social de Alijó promove convívio 
cinematográfico 
 
Uma vez mais a Rede Social de Alijó e as IPPS do 
Concelho promoveram um encontro entre os idosos 
do Concelho, desta vez a Instituição anfitriã foi a As-
sociação Santo Mamede. A atividade decorreu no dia 
17 de março no Teatro de São Mamede de Ribatua, 
juntando cerca de 60 idosos oriundos de várias Fre-
guesias do Município.  
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Chegada da Primavera comemorada 
com crianças 
 
Cerca de 300 crianças do 1.º Ciclo e dos Jardins de 
Infância de Alijó e da Santa Casa de Misericórdia de 
Alijó juntaram-se à iniciativa da Junta de Freguesia e 
da Câmara Municipal de Alijó para comemorarem a 
chegada da nova Estação.  
 
 
 
 
Continuar a ler... 

Remédios da Alma apresentados nas 
Escolas 
 
A Biblioteca Municipal de Alijó, em parceria com 
APPACDM de Sabrosa/Alijó, criaram um grupo de 
poesia ao qual designaram por REMÉDIOS DA AL-
MA. 
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Alunos do 1º Ciclo experimentam pro-
fissões 
 
O Município de Alijó proporcionou às crianças que 
frequentam o primeiro Ciclo de Ensino Básico do 
Concelho, nestas férias da Páscoa, nos dias 25, 26 e 
27 de março, uma visita ao espaço Kidzania, em Vila 
Real.   
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Colapso da travessia da ribeira das Ca-
sas da Serra 
 
O Município de Alijó viu-se forçado a realizar uma 
intervenção de urgência na localidade de Casas da 
Serra em virtude de uma rutura de águas pluviais. A 
intervenção levou mesmo ao corte na estrada muni-
cipal que liga aquela localidade à aldeia de Santa Eu-
génia.  
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EDIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ 

S U M Á R I O 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATAS 

EDITAL 

REGIMENTO 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS 

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

- Ata da Reunião Ordinária do dia 6 de março de 2015 

EDITAIS 

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

REGULAMENTOS 

DESPACHOS  

AVISOS 

- Celebração de Contrato de Prestação de Serviços - Contratação de Serviços Jurídicos  

- Aviso - Lista de Consumidores a quem a caução não foi restituída  

- Lista de Consumidores a quem a caução não foi restituída  

CONCURSOS 

- Venda de Sucata em Hasta Pública 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

- PEPAL - Planos de Estágio  

- PEPAL - Lista de Candidatos  

- Aviso DR Direção Intermédia 3.º Grau  

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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Municipal 

Câmara Municipal de Alijó 
Rua General Alves Pedrosa, nº 13 

5070-051 Alijó 
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