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Notícias Deliberações 

Alijoense de nove anos publica pri-
meiro livro 
 
A Biblioteca Municipal de Alijó recebeu no dia 05 de 
abril o jovem Guilherme Pereira Teles, de nove anos, 
que lançou o seu primeiro livro de histórias infantis 
intitulado “O que podemos retirar destas histó-
rias…”, publicado pela Chiado Editora.    
 
 

 

Continuar a ler... 

Moção em Defesa dos Doentes Onco-
lógicos 
 
Em defesa do acesso equitativo dos doentes oncoló-
gicos a terapêuticas inovadoras, a Assembleia Muni-
cipal de Alijó aprovou, por unanimidade, uma moção 
que reivindica a suspensão imediata do despacho nº 
13877- A/2013, de 30 de Outubro do Secretário de 
Estado da Saúde. 
 
 

Continuar a ler... 

Grupo de Cantares de São Mamede de 
Ribatua comemorou IV aniversário 
 
O Grupo de Cantares de São Mamede de Ribatua 
comemorou no dia 13 de abril o seu 4º aniversário. 
Para o efeito organizou um concerto, seguido de um 
convívio.  
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I Estágio de Orquestra de Sopros da 
Banda de Música de Carlão 
 
A Banda de Música de Carlão realizou o I Estágio de 
Orquestra de Sopros durante a semana que antece-
deu a Páscoa. Para esse efeito juntou cerca de meia 
centena de jovens e professores de várias zonas de 
Trás-os-Montes, na aldeia de Carlão.    
 
 
 

Continuar a ler... 

Apresentação do livro “Alves Redol - 
Fotobiografia - Fragmentos Autobio-
gráficos” 
 
A Biblioteca Municipal de Alijó recebeu no dia 21 de 
abril, a apresentação do livro “Alves Redol - Fotobio-
grafia - Fragmentos Autobiográficos”, da autoria de 
seu filho, António Mota Redol.   

 

 

Continuar a ler... 

Apresentação do Livro “Alves Redol e 
o Douro” - Correspondência para 
Francisco Tavares Teles 

  
Teve lugar no Vintage House Hotel e na Vila do 
Pinhão, no dia 24 de abril, a apresentação do livro 
“Alves Redol e o Douro” - Correspondência para 
Francisco Tavares Teles.   
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Favaios recebeu o III Concurso “Pé de 
Dança” 
 
Pelo terceiro ano consecutivo, o Município de Alijó, 
no âmbito da Rede Social e em parceria com as IPSS 
do Concelho comemorou o Dia Mundial da Dança 
organizado no “Teatro António Augusto Assunção / 
Teatro Favaiense”.   

 
 

Continuar a ler... 

Comemorações do 40.º Aniversário do 
25 de Abril 
 
O Município de Alijó comemorou o 40.º aniversário 
do 25 de Abril com um grande leque de atividades 
abertas a toda a população e iniciadas no dia 24.   
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Abrigo Rupestre da Pala Pinta em des-
taque na National Geographic de 
Maio - Edição Portuguesa 

 
O Abrigo Rupestre da Pala Pinta, recentemente clas-
sificado como Sítio de Interesse Público, foi estuda-
do ao pormenor por uma equipa multidisciplinar que 
se debruçou exaustivamente sobre estas pinturas 
pré-históricas, localizadas no concelho de Alijó 
(Carlão).  
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EDIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ 

S U M Á R I O 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2014  

EDITAL 

- Deliberações aprovadas pela Assembleia Municipal em Sessão Ordinária realizada no dia 30 de abril de 2014  

REGIMENTO 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 19 de março de 2014 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 02 de abril de 2014 
 

EDITAIS 

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara Ordinária do dia 22 de abril de 2014  

Regulamentos 

Editais 

- Delegação de Competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara, alínea I), do art.º 33 da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 

 
Avisos 

Concursos 

Taxas 
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