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Notícias Deliberações 

Foliões saíram à rua 
 
Nem a ameaça de mau tempo impediu os foliões de 
saírem à rua no Pinhão e em Alijó, no dia 02 de mar-
ço. Os cortejos carnavalescos animaram as ruas 
com a sua alegria, música e coreografias.   
 
 
 
 

 

Continuar a ler... 

Primeiros Socorros na Escola 
 
Durante o mês de fevereiro tiveram lugar ações de 
formação/sensibilização de primeiros socorros para 
os alunos de 5.º e 6.º ano da Escola E.B 2,3 de Alijó e 
do Pinhão.  
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Dia Internacional da Proteção Civil 
 
A Autarquia de Alijó pelo Serviço Municipal de Prote-
ção Civil em colaboração com o Agrupamento de 
Escolas D. Sancho II, a GNR – secção de programas 
especiais do destacamento do Peso da Régua – e a 
GNR de Alijó estiveram presentes nas atividades 
para comemorar o Dia Internacional da Proteção 
Civil.  
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Dia Mundial da Árvore comemorado 
em Alijó 
 
O Município de Alijó e a Junta de Freguesia de Alijó 
comemoraram o Dia Mundial da Árvore, convidando 
os alunos a plantar algumas árvores no novo espaço 
de lazer que está a ser preparado.   
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Semana da Leitura termina em festa 
 
No dia 21 de março terminou a “Semana da Leitura” 
organizada pela Biblioteca Escolar do Jardim de 
Infância e Primeiro Ciclo de Alijó. A respetiva festa 
decorreu no Teatro Auditório Municipal, com a rece-
ção da escritora Nilde Grave.  
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VI Mostra de Teatro Douro passou 
pelo Palco de Alijó 
  
O Teatro Auditório Municipal de Alijó recebeu no 
passado dia 22 de março, o grupo GETEPEPE - Tea-
tro de Perafita, que apresentou a peça “O Camarada 
Mioussov”, uma comédia russa escrita por Valentin 
Kataev, em 1947.  
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I Prova de Vinhos de Carlão  
 
A União de Freguesias de Carlão e Amieiro realizou 
no dia 30 de março a I Prova Cega de Vinhos do 
Lavrador. Nesta primeira prova participaram 15 pro-
dutores.  
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Arquivo de Notícias 

Município de Alijó recebe Empreende-
dores 
 
No passado dia 29 de março de 2014 e no âmbito do 
“Programa de Empreendedorismo no Vale do Tua” – 
2.ª edição, foi concluída a parte de formação/
capacitação dos empreendedores que aderiram ao 
programa, com a apresentação do plano de negócios 
de cada um dos empreendedores.  
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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 05 de março de 2014 

EDITAIS 

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara Ordinária do dia 19 de março de 
2014  

Regulamentos 

Avisos 

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. 

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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