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Notícias Deliberações 

Novos Eleitos do Município de Alijó 
tomaram posse 
 
Após 20 anos de governação socialista, o novo executi-
vo, agora liderado pelo Eng.º Carlos Jorge Magalhães, 
candidato pelo PPD/PSD, foi empossado no dia 20 de 
outubro. 
Na sua primeira intervenção pública, o novo Presidente 
da Câmara Municipal de Alijó apelou aos eleitos que 
iniciam ou recomeçam funções, um esforço conjunto.  
 
Continuar a ler... 

Delegação de Funções 
 
O Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Carlos Jorge 
Magalhães, proferiu, no dia 28 de outubro, o despacho 
de distribuição de pelouros e outras funções pelos 
vereadores: José Rodrigues Paredes (Vice-Presidente) e 
Cristina Alexandra Martins Ribeiro Felgueiras, que des-
ta forma o acompanharão nas futuras funções executi-
vas municipais.  
 
 

Continuar a ler... 

Excelência Reverendíssima  
D. Amândio Tomás visitou Alijó 
 
O Município de Alijó recebeu no dia 30 de outubro a 
visita de Sua Excelência Reverendíssima, o Sr. Bispo de 
Vila Real. 
Recebido no Edifício dos Paços do Município pelo exe-
cutivo municipal permanente, D. Amândio Tomás, Bis-
po de Vila Real deslocou-se com a finalidade de visitar 
diversas instituições. 
 

Continuar a ler... 
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Livro “A última criada de Salazar” 
apresentado em Favaios  

 
Núcleo Museológico de Favaios acolheu a apresentação 
do livro “A última criada de Salazar” da autoria de 
Miguel Carvalho. 
A apresentação decorreu no dia 3 de novembro peran-
te uma plateia bastante numerosa de amigos e familia-
res da D.ª Rosália, protagonista que viveu a história na 
primeira pessoa. 
 
Continuar a ler... 

Montaria de S. Martinho realizada em 
Alijó 
 
A Câmara Municipal de Alijó realizou no dia 9 de 
novembro a Montaria de S. Martinho. Evento contou 
com 130 monteiros. 
A concentração dos cerca de 130 caçadores decor-
reu em São Mamede de Ribatua, local onde se reali-
zaram as últimas inscrições e o sorteio de portas.  
 
 

Continuar a ler... 

Alunos da EB1 de Alijó dão futuro ao 
passado… 
 
Nos dias 14 e 15 de novembro, a E.B.1 de Alijó reali-
zou em colaboração com a Câmara Municipal, visitas 
ao património arqueológico exumado no concelho de 
Alijó. 
Estas visitas guiadas decorreram com grande entu-
siamo ao longo das duas manhãs e, a relevar, a pro-
cura constante pelo saber dignamente inflamada por 
“tão afamado público”. 

 

Continuar a ler... 
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Associação Cultural - “O Plátano de 
Alijó” comemorou IV aniversário 
  
O Teatro Auditório Municipal de Alijó recebeu no dia 
17 de novembro, a Associação Cultural “O Plátano 
de Alijó”, que comemorou o quarto aniversário. 
O Rancho Folclórico da Associação Cultural o Pláta-
no de Alijó atuou perante uma grande plateia durante 
cerca de duas horas.  

 
 

Continuar a ler... 

Visita ao Arquivo Municipal Histórico 
de Alijó 
 
Os alunos de 7º ano da Escola E.B. 2/3 de Alijó visita-
ram o Arquivo Municipal Histórico de Alijó, na manhã 
do dia 20 de Novembro de 2013.  
O objetivo da visita passava por informar e dar a 
conhecer, simultaneamente, o valioso arquivo muni-
cipal existente. 
 

Continuar a ler... 

Programa de Empreendedorismo no 
Vale do Tua  

 
Decorreu no Teatro Auditório Municipal de Alijó, no 
dia 26 de novembro, a apresentação da 2ª edição do 
Programa de Empreendedorismo no Vale do Tua, 
iniciativa da Câmara Municipal, da Agência de 
Desenvolvimento Regional do Vale do Tua, da EDP e 
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
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EDIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ 

S U M Á R I O 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
ATAS 

- Ata Avulsa da Instalação da Assembleia Municipal para o Quadriénio de 2013/2017 

EDITAL 

- Deliberações aprovadas pela Assembleia Extraordinária realizada no dia 13 de novembro 2013 

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS 

- Ata Avulsa da Instalação da Câmara Municipal para o Quadriénio de 2013/2017 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 25 de outubro de 2013 

- Ata da Reunião Ordinária do dia 06 de novembro de 2013 
 

EDITAL 

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em reunião de Câmara Ordinária do dia 20 de novembro de 
2013 

Despachos 

- Delegação e Subdelegação de Competências do Presidente da Câmara nos Vereadores 

- Despacho de Nomeação de Vereador – Eng.º José Paredes 

- Despacho de Nomeação de Vereador – Dr.ª Cristina Felgueiras 

- Distribuição de Funções  
 
Regimento da Câmara Municipal de Alijó 
 
Delegação de Competências da Câmara Municipal no Presidente 
 
Regulamentos 
 
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. 

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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Municipal  

http://www.cm-alijo.pt/uploads/assets/Autarquia/Assembleia/Actas/2013/Ata_Instalacao_Assembleia_Municipal_2013-10-20.pdf
http://www.cm-alijo.pt/uploads/assets/Autarquia/Assembleia/Editais/2013/Deliberacoes/Deliberacao-AM-13-11-2013.pdf
http://www.cm-alijo.pt/uploads/assets/Autarquia/Documentos/Actas/2013/Ata_Instalacao_Camara_Municipal_2013-10-20.pdf
http://www.cm-alijo.pt/uploads/assets/Autarquia/Documentos/Actas/2013/Ata-25-10-2013.pdf
http://www.cm-alijo.pt/uploads/assets/Autarquia/Documentos/Actas/2013/Ata-06-11-2013.pdf
http://www.cm-alijo.pt/uploads/assets/Autarquia/Documentos/Editais/2013/Edital_2013-11-20.pdf
http://www.cm-alijo.pt/uploads/assets/Autarquia/Documentos/Editais/2013/Edital_2013-11-20.pdf
http://www.cm-alijo.pt/uploads/assets/Autarquia/Executivo/Documentos/Delegacao_e_Subdelegacao_de_Competencias_do_Presidente_na_Camara_nos_Vereadores.pdf
http://www.cm-alijo.pt/uploads/assets/Autarquia/Executivo/Documentos/Despacho_Nomeacao_Vereador_-_Eng_Jose_Paredes.pdf
http://www.cm-alijo.pt/uploads/assets/Autarquia/Executivo/Documentos/Despacho_Nomeacao_Vereadora_-_Dr_Cristina_Felgueiras.pdf
http://www.cm-alijo.pt/uploads/assets/Autarquia/Executivo/Documentos/Distribuicao_de_Funcoes.pdf
http://www.cm-alijo.pt/uploads/assets/Autarquia/Documentos/Regimento_Camara/REGIMENTO_DA_CAMARA_MUNICIPAL.pdf
http://www.cm-alijo.pt/uploads/assets/Autarquia/Documentos/Regimento_Camara/DELEGACAO_DE_COMPETENCIAS_DA_CAMARA_MUNICIPAL_NO_PRESIDENTE.pdf
http://www.cm-alijo.pt/regulamentos-da-camara
http://www.cm-alijo.pt/concursos
http://www.cm-alijo.pt/taxas-do-municipio
mailto:grpi@cm-alijo.pt
mailto:%20geral@cm-alijo.pt
http://www.cm-alijo.pt/agendas_municipais
http://www.cm-alijo.pt/agendas_municipais
http://www.cm-alijo.pt/

