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Notícias Deliberações 

De 10 a 12 de setembro o Douro rece-
beu o 33º Encontro de Motociclistas 
da FIM 
 
A FIM (Federação Internacional de Motociclismo) or-
ganiza todos os anos um encontro de motociclistas, 
designado de Motocamp. Este ano, o encontro teve 
lugar em Portugal, mais precisamente na Região De-
marcada do Douro.  
 

 

Continuar a ler... 

Dabar: Apresentação do CD em Alijó e 
Sanfins do Douro 
 
O grupo Dabar, formado por jovens das duas paró-
quias com a orientação do Padre Pedro Rei, após 
inúmeros espetáculos resolveu editar um CD com 
algumas das mais emblemáticas canções desta for-
mação.    
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Jornadas Europeias do Património | 
27 de Setembro’2014 | Alijó/Carlão 
 
O Município de Alijó comemorou ativamente as Jor-
nadas Europeias do Património no passado sábado, 
dia 27 de Setembro, sob o tema designado a nível 
nacional: “Património, sempre uma descoberta”, te-
ma este que pretendia chamar a atenção para a per-
manente novidade que o Património Cultural encerra, 
sempre atualizado através de novo conhecimento, 
novas leituras e interpretações. 
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I Edição da Baja TT Rota do Douro 
 
A primeira edição da BAJA TT ROTA DO DOURO 
passou por Alijó, no passado dia 27 de setembro e 
teve como principal propósito promover o desporto 
automóvel mas também a Região do Douro. A prova 
teve início e fim em Gaia, mas teve passagem pelo 
Concelho de Alijó. 
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EDIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ 

S U M Á R I O 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Sessão Ordinária do dia 30 de junho de 2014 
 

EDITAL 

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

 
REGIMENTO 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 28 de agosto de 2014 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 4 de setembro de 2014 
 

EDITAIS 

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara Ordinária do dia 18 de setembro de 
2014  

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara Ordinária do dia 23 de setembro de 
2014 

REGULAMENTOS 

EDITAIS 

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. 
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Câmara Municipal de Alijó 
Rua General Alves Pedrosa, nº 13 
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tf: 259 957 100 
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