
Notícias Deliberações 

Município de Alijó promove Patrimó-
nio arqueológico via Visitas guiadas 
 
No dia 3 de novembro, cerca de 45 alunos do 7.º ano 
de escolaridade oriundos do Agrupamento de Esco-
las do Morgado de Mateus - Vila Real, deslocaram-se 
em visita a dois sítios arqueológicos do concelho de 
Alijó.  
 
 
 
 

Continuar a ler... 

Agrupamento de Escolas de Alijó 
apresentou Apps for good à Câmara 
Municipal 
 
Apps for good é um programa que apresenta um 
conceito educativo em que alunos e professores 
constituem uma equipa com especialistas externos 
para o desenvolvimento de um projeto específico. 
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Ministra da Agricultura visitou Adega 
da Gran Cruz em Alijó 
 
A Adega da Gran Cruz, situada no Concelho de Alijó, 
recebeu a visita da Sr.ª Ministra da Agricultura e do 
Mar, Assunção Cristas, no dia 2 de novembro.  
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Primeira Montaria da época rendeu 
18 javalis 
 
Teve lugar no dia 7 de novembro a primeira montaria 
desta época organizada pela Zona de Caça do Muni-
cípio de Alijó. Este evento contou com a participação 
de cerca de 130 caçadores.  
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Comemoração do Dia de São Marti-
nho / Dia do Município 
 
A tradição voltou a ser cumprida com a comemora-
ção/dramatização da lenda de São Martinho. 
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Livro “A Guerra que Portugal quis es-
quecer” apresentado em Alijó 
 
O Jornalista Manuel Carvalho apresentou no dia 14 
de novembro, na Biblioteca Municipal de Alijó, a obra 
intitulada “A Guerra que Portugal quis esquecer”.  
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Reunião da Comissão Municipal de 
Proteção Civil de Alijó 
 
A Comissão Municipal de Proteção Civil de Alijó reu-
niu no passado dia 17 de novembro tendo como 
objetivo a discussão do Plano Municipal de Emer-
gência (PME), o qual foi aprovado por unanimidade.  
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Associação Cultural “O Plátano de Ali-
jó” comemorou VI aniversário 
 
A Associação Cultural “O Plátano de Alijó” comemo-
rou no passado dia 21 de novembro o VI aniversário.  
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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 29 de outubro de 2015 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 17 de novembro de 2015 

 
EDITAIS 

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara Ordinária do dia 1 de dezembro de 
2015  

 

REGULAMENTOS 

DESPACHOS 

EDITAIS 

AVISOS 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

- Aviso - Estágio Arquitetura 

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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