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Notícias Deliberações 

Livros Solidários 
 
Pelo segundo ano consecutivo, a Biblioteca Municipal 
de Alijó, no âmbito das atividades previstas para 2013, 
vai promover uma ação de solidariedade social intitula-
da “Livros Solidários: na leveza de um gesto o apelo da 
alma”, a decorrer durante o mês de dezembro. O obje-
tivo principal é a angariação de fundos que revertem na 
totalidade a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.  
 
 

Continuar a ler... 

Conselho Local de Ação Social reuniu 
em Alijó 
 
O Conselho Local de Ação Social (CLAS) da Rede Social 
de Alijó reuniu no dia 4 de dezembro, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho. Tratou-se da primeira reunião 
após as eleições autárquicas, motivo pelo qual contou 
com as presenças do Senhor Presidente da Câmara e da 
Vereadora responsável pelo Pelouro da Ação Social.  
 

Continuar a ler... 

José Máximo apresenta livro de poe-
sia e prosa “Tem de Ser”  

 
O Núcleo Museológico do Pão e do Vinho de Favaios foi 
o local escolhido para o lançamento da mais recente 
obra do escritor da terra, José Máximo. As receitas das 
vendas dos livros reverterão num total de 50% a favor 
de uma Instituição de Solidariedade Local, contribuindo 
deste modo para a construção de um futuro lar de ido-
sos, em Favaios. 
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Banda Filarmónica de São Mamede de 
Ribatua comemorou 214º aniversário 
 
A Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua 
comemorou nos dias 7 e 8 de dezembro 214 anos de 
atividade ininterrupta. A Igreja Matriz de São Mamede 
de Ribatua encheu-se para assistir ao concerto 
comemorativo do aniversário da Banda de Música.  

 
 

Continuar a ler... 

Sessão de esclarecimento: “Política 
Agrícola Comum - Presente e Futuro” 
 
No dia 11 de dezembro, realizou-se no Teatro Auditó-
rio Municipal de Alijó, uma sessão de esclarecimento 
levada a cabo pela Confederação dos Agricultores de 
Portugal e pela Associação do Douro Histórico, 
subordinada ao tema “Política Agrícola Comum - 

Presente e Futuro”. 
 
 

Continuar a ler... 

Amieiro Com\Vida - IV Mostra de Pro-
dutos da Terra 
 
Fruto da nova organização administrativa e territorial 
do concelho de Alijó, a União das Freguesias de Car-
lão e Amieiro, organizou no fim-de-semana de 13 a 
15 de dezembro, a IV Mostra de Produtos da Terra. A 
par desta iniciativa, comemorou-se também o dia da 
padroeira da terra, Santa Luzia. 
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Urbanismo Digital 
  
A Câmara Municipal de Alijó tem em curso um proje-
to de Modernização Administrativa para promover a 
simplificação, automação e desmaterialização dos 

procedimentos administrativos. A receção dos pro-

cessos de urbanismo em formato digital inicia-se no 

dia 2 de Janeiro de 2014. 
 
 
 
 

Continuar a ler... 

Caminhada por um Natal Solidário 
 
Nem o frio nem a ameaça da chuva impediram cerca 
de meia centena de pessoas de participarem numa 
caminhada noturna solidária, no dia 19 de dezembro, 
organizada pelo Município de Alijó. 

 

 

Continuar a ler... 

Idosos vestem Sorrisos e aquecem 
Corações… 
 
Os idosos da União de Freguesias de Vale de Men-
diz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas realizaram 
o primeiro almoço de Natal, desde que as três fre-
guesias se uniram, fruto da nova reorganização 
administrativa e territorial.  
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Teatro Auditório recebeu Concerto de 
Natal 
 
O Teatro Auditório Municipal de Alijó acolheu a Ban-
da Filarmónica de São Mamede de Ribatua, no dia 22 
de dezembro, para mais um espetacular concerto de 
Natal. 

 
 

 

Continuar a ler... 

Concerto por Grupo de Jovens no 
Auditório de Alijó 
 
No dia 28 de dezembro, pelas 21.00h, teve lugar um 
concerto/oração intitulado de “DABAR - A palavra”. 
Este espetáculo foi organizado por um grupo de 
jovens oriundos das freguesias de Alijó e Sanfins do 
Douro, contando com a orientação do pároco Pedro 
Rei.  
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EDIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ 

S U M Á R I O 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Reunião Extraordinária realizada no dia 13 de novembro de 2013 

EDITAL 

- Deliberações aprovadas pela Assembleia Ordinária realizada no dia 30 de dezembro de 2013 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 20 de novembro de 2013 

- Ata da Reunião Extraordinária do dia 28 de novembro de 2013 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 04 de dezembro de 2013 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 13 de dezembro de 2013 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 18 de dezembro de 2013 
 

Despachos 

- Delegação de Competências da Câmara no Respetivo Presidente - Horário de Funcionamento 

- Despacho Subdelegação de Competências do Sr. Presidente no Sr. Vereador  - Horário de Funcionamento 

- Nomeação de Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência 

- Nomeação de Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação  
 
 
Regimento da Câmara Municipal de Alijó 
 
Regulamentos 
 
Concursos 
 
Taxas 
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