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Notícias Deliberações 

Associação Recreativa, Cultural e Des-
portiva do Franzilhal realizou Jantar 
de Reis 

 
Teve lugar no dia 4 de janeiro, um jantar da Associa-
ção Recreativa, Cultural e Desportiva do Franzilhal, 
juntando para o efeito associados e amigos numa 
confraternização de época natalícia.  
 
 
 
Continuar a ler... 

Auditório recebeu “Projeto Marana-
tha” 
 
O Teatro Auditório Municipal de Alijó recebeu no dia 
4 de janeiro, o projeto “Maranatha”. Este projeto, que 
agrega elementos de cinco coros da região, a cada 
época natalícia que decorre, produz um concerto.  
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A Tradição mantém-se viva em Vila 
Verde   

 
Já faz parte da tradição realizar-se anualmente em 
Vila Verde, a Feira de Reis. No dia 6 de janeiro, con-
cretizou-se assim mais uma feira do gado, seguido 
de respetivo almoço solidário, organizado pelo Cen-
tro Social, Recreativo e Cultural de Vila Verde. 
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Crianças da Santa Casa de Misericór-
dia de Alijó cantam os Reis  

 
As crianças da creche e jardim-de-infância da Santa 
Casa de Misericórdia de Alijó, pela manhã, visitaram, 
cantaram e encantaram os Paços do Concelho de 
Alijó.  
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Crianças do Jardim de Infância do 
Agrupamento de Escolas de Alijó can-
tam os Reis 
 
As crianças do Jardim de Infância do Agrupamento 
de Escolas de Alijó, no dia 10 de Janeiro de 2014, 
cantaram os Reis no edifício principal do Município 
de Alijó.  

 
 

Continuar a ler... 

Alijó recebeu IV Encontro de Cantado-
res de Janeiras 
 
O Teatro Auditório Municipal de Alijó recebeu no dia 
18 de janeiro, o IV Encontro de Cantadores de Janei-
ras, organizado pela Associação Cultural “O Plátano 
de Alijó”.  
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Município de Alijó preocupa-se com 
meio ambiente 
  
O Município de Alijó numa atitude pedagógica rela-
cionada com a proteção e preservação do meio 
ambiente municipal, tomou medidas reparadoras, de 
forma a corrigir a situação atual.  
 
 
 
 

Continuar a ler... 

Amigos de Vilar de Maçada cantam as 
janeiras ao Executivo Municipal  
 
A tradição voltou a cumprir-se e depois de terem cal-
correado a Freguesia de Vilar de Maçada a cantar as 
Janeiras, decidiram deslocaram-se à Câmara Munici-
pal de Alijó, celebrando mais uma vez este rico cos-
tume. 
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CIMDouro reuniu em Alijó 
 
Teve lugar na Câmara Municipal de Alijó, no dia 29 
de janeiro, uma reunião descentralizada da Comuni-
dade Intermunicipal do Douro. 
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EDIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ 

S U M Á R I O 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 08 de janeiro de 2014 

EDITAL 

- Deliberações aprovadas pela Executivo Camarário em Reunião de Câmara Ordinária do dia 22 de janeiro de 
2014 

- Edital nº 01/14 - Alteração à Licença de Operação de Loteamento com o Alvará mº 01/03 - Discussão Pública 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

- Organograma | Organização de Serviços 

- Mapa do Pessoal 

- Documentos Previsionais de 2014 

 
Regulamentos 
 
Editais 
 
Concursos 
 
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. 

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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