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Notícias Deliberações 

Arqueologia no Verão 
 
Visita pedagógica realizada dia 7 de agosto à Campa-
nha de Escavação a decorrer no Povoado de Vale de 
Mir/Freguesia de Pegarinhos, pelo 3º ano consecuti-
vo. 
 
 

 
 

Continuar a ler... 

Mercado Municipal de Alijó vai 
ganhar nova vida 
 
As últimas lojas do Mercado Municipal de Alijó foram 
entregues no dia 12 de agosto, sendo que a assinatu-
ra dos respetivos contratos teve lugar na Câmara 
Municipal de Alijó.   
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Adega e Centro Logístico de Armaze-
namento da Gran Cruz Porto vistoria-
da 
 
A empresa Gran Cruz Porto - Adega e Centro Logísti-
co de Armazenamento, em Alijó foi alvo de uma vis-
toria por parte da proteção civil e pelos técnicos da 
Câmara Municipal, tendo em vista a deteção de even-
tuais falhas no sistema de prevenção de incêndios e 
respetivas infraestruturas do empreendimento.  
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Revista de Imprensa | Auditoria 
Urgente às Contas do Município 
 
A Auditoria Externa aos 3 últimos mandatos autár-
quicos, aprovada em Reunião de Câmara do atual 
Executivo.  
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7.ª Bienal Internacional do Douro 
 
De 10 de agosto a 31 de outubro, a 7.ª Bienal Interna-
cional do Douro estará patente em 10 localidades da 
região duriense, apresentando 1200 obras de 530 
artistas de 71 países.   
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Arqueologia no Verão 
 
Visita pedagógica realizada dia 21 de agosto ao Abri-
go Rupestre Pintado da Pala Pinta (Carlão).  
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Arquivo de Notícias 

Arqueologia no Verão 
 
Visita pedagógica realizada dia 26 de agosto ao 
Núcleo Arquitetónico/Patrimonial do Santuário do Sr. 
de Perafita.  
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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 24 de julho de 2014 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 7 de agosto de 2014 
 

EDITAIS 

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara Ordinária do dia 28 de agosto de 
2014  

REGULAMENTOS 

EDITAIS 

- Controlo de Qualidade da Água para Consumo Humano, Relatório n.º 2/2014 

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 geral@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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