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Notícias Deliberações 

Docentes do Agrupamento de Escolas 
de Vilela (Paredes) visitam Concelho 
 
Um grupo de docentes do Agrupamento de Escolas 
de Vilela do Concelho de Paredes deslocaram-se ao 
Município de Alijó para conhecerem as suas belezas 
naturais, a sua gastronomia e um pouco da sua his-
tória.  
 
 

Continuar a ler... 

IV Festival de Folclore da Associação 
“O Plátano de Alijó” 
 
Teve lugar no dia 5 de julho o IV Festival de Folclore 
organizado pela Associação Cultural “O Plátano de 
Alijó” que contou com a participação da Câmara 
Municipal de Alijó, da Junta de Freguesia de Alijó, do 
Agrupamento de Escolas de Alijó e do Intermarché 
de Alijó.  

Continuar a ler... 

Biblioteca Municipal anima o Verão 
 
A Biblioteca Municipal de Alijó tem vindo a realizar 
todas as semanas algumas atividades, com grupos 
de crianças e jovens que se encontram em época de 
férias, nomeadamente com a representação de peças 
de teatro de fantoches, dramatização de histórias, 
jogos, pintura e cinema.  
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Dia R juntou Escuteiros do Distrito em 
Alijó 
 
No passado fim-de-semana, cerca de 200 explorado-
res e dirigentes do Distrito de Vila Real reuniram-se 
em Alijó para desenvolverem atividades relacionadas 
com o dia R(egional).    
 
 

 

Continuar a ler... 

Arqueologia no Verão 
 
Com o objetivo de proporcionar quatro dias diferen-
tes por via de um contacto direto com os arqueossí-
tios e vestígios arqueológicos deixados pelo homem 
no concelho de Alijó bem como com a prática 
arqueológica em contexto de escavação, o Município 
de Alijó deu início esta manhã às atividades progra-
madas, incluídas no evento Arqueologia no Verão.   

 
 

Continuar a ler... 

Santa Eugénia realizou a II Mostra de 
Mercado Medieval 
 
Teve lugar nos dias 19 e 20 de julho, na Freguesia de 
Santa Eugénia a II Mostra de Mercado Medieval, 
numa iniciativa da Junta de Freguesia, com o apoio 
da Câmara Municipal de Alijó.  
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Favaios comemorou 500 anos de Foral 
 
Há quinhentos anos, D. Manuel atribuiu novo Foral 
ao então Concelho de Favaios. A data não ficou 
esquecida e no dia 20 de julho foi relembrada com 
uma recriação da entrega do Foral aos habitantes 
daquela localidade.  

 
 
 
 

Continuar a ler... 

IPSS do Município de Alijó realizaram 
Feirão 
 
Decorreu no dia 24 de julho o IV Feirão com a partici-
pação dos idosos das IPSS(S) do Concelho. Esta 
ação é desenvolvida pela Rede Social de Alijó – do 
grupo de trabalho – Tertúlias Sociais, em parceria 
com o Município de Alijó e com as IPSS do Conce-
lho.  
 
 

Continuar a ler... 

Proposta de auditoria externa aprova-
da em reunião de câmara de 24 de 
julho de 2014 
 
A Câmara Municipal de Alijó aprovou a realização de 
uma Auditoria Externa que tenha por âmbito as 
demonstrações financeira e administrativa dos três 
últimos mandatos autárquicos (2002/2013).  
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Comemoração das Bodas de Ouro 
Sacerdotais do Sr. Padre Álvaro Barros 
 
São Mamede de Ribatua comemorou os 50 anos de 
sacerdócio do Sr. Padre Álvaro Veloso Barros. A 
organização do evento contou com a participação da 
população, Juntas de Freguesia de São Mamede de 
Ribatua e União de Freguesias de Carlão e Amieiro, 
Banda de Música de São Mamede, Grupo Coral e do 
Município de Alijó.  
 

Continuar a ler... 

Associação Humanitária de Salvação 
Pública de Cheires comemorou 84 
anos 
 
A Associação Humanitária de Salvação Pública de 
Cheires – Bombeiros Voluntários, comemorou o seu 
84.º aniversário no passado dia 27 de julho.  
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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 26 de junho de 2014 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 10 de julho de 2014 
 

EDITAIS 

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara Ordinária do dia 24 de julho de 2014  

REGULAMENTOS 

EDITAIS 

AVISOS 

 - Concessão de Lojas do Mercado Municipal de Alijó 

CONCURSOS 

TAXAS 
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