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Notícias Deliberações 

Caminhada pela Saúde em Alijó 
 
Pelo segundo ano consecutivo teve lugar a 
“Caminhada pela Saúde” organizada pelo Centro de 
Saúde de Alijó e que contou com cerca de mil partici-
pantes e dezenas de apoios das empresas locais, da 
Câmara Municipal de Alijó e das Juntas de Fregue-
sias do Concelho.  
 
 
 

Continuar a ler... 

Festa do Livro e da Criança 
  
De 2 a 5 de junho decorreu a Festa do Livro e da 
Criança, em Alijó. Esta evento contou com um cartaz 
repleto de atividades/ateliês e espetáculos noturnos. 

 

 

Continuar a ler... 

Visita Guiada ao Património de 
Favaios 
 
No passado dia 6 de junho o Município de Alijó pro-
porcionou a alunos de 10º/11º e 12º anos de escolari-
dade do Agrupamento de Escolas EB 2/3 D. Sancho II 
de Alijó, uma visita guiada ao Património histórico e 
cultural da Vila de Favaios.   
 
 
 

Continuar a ler... 
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Quintas à Noite começaram com Gru-
po de Cantares 
 
O Grupo de Cantares “Os Medroenses” iniciou as 
atividades integradas no evento “Quintas à Noite” 
que o Município de Alijó tem para oferecer até dia 3 
de julho.   
 
 

 

Continuar a ler... 

Gran Cruz Porto inaugurou Adega e 
Centro Logístico de Armazenamento 
 
A empresa Gran Cruz Porto inaugurou a Adega e 
Centro Logístico de Armazenamento em Alijó, num 
investimento de 16 milhões de euros.  

 

 
 
 
Continuar a ler... 

Concurso de Cascatas Sanjoaninas 
 
Pelo segundo ano consecutivo a Câmara Municipal 
de Alijó e a Associação Cultural o “Plátano de Alijó”, 
levaram a cabo um concurso concelhio de Cascatas 
Sanjoaninas.  
 
 
 
 
 
 
Continuar a ler... 
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Concurso de Pesca/Convívio STAL - 
2014 
 
Como anualmente acontece, realizou-se no sábado 
passado, dia 28 de Junho o Concurso de Pesca/
Convívio, representado pelos trabalhadores das 
autarquias do distrito de Vila Real afetos ao sindicato 
dos trabalhadores das autarquias locais (STAL).  
 

 
 
Continuar a ler... 

3ª Campanha de Escavações - Projeto 
de Investigação sobre a Ocupação 
Humana de Pegarinhos (Alijó) 
 
Na campanha de 2014, que irá decorrer entre os dias 
4 e 29 de agosto, pretende-se clarificar a organização 
do núcleo populacional existente nas encostas do 
Castro de Vale de Mir e melhor fasear a ocupação 
humana durante os seus diferentes períodos.  
 
 
Continuar a ler... 
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EDIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ 

S U M Á R I O 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Sessão da Assembleia de 30 de abril de 2014 
 

EDITAL 

- Deliberações da Assembleia Municipal de 30 de junho de 2014  
 

REGIMENTO 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 15 de maio de 2014 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 03 de junho de 2014 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 20 de junho de 2014 
 

EDITAIS 

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara Ordinária do dia 26 de junho 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 grpi@cm-alijo.pt 

 
Desde já as nossas desculpas por qualquer inconveniente causado. 
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