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Receba a sua Agenda Municipal em formato digital
auditorio@cm-alijo.pt
envie os seus dados
Divulgue as suas iniciativas ou contribua com sugestões
auditorio@cm-alijo.pt
envie os seus contributos

O distanciamento físico e o permanecer em casa é a principal probabilidade de
travar a pandemia. Contudo, é desejável que se mantenha uma atitude proativa,
conjugada com momentos de lazer e relaxamento com atividades físicas. Pode
ainda aproveitar para ler ou apreciar atividades culturais online. E boas propostas
não faltam!
É ainda vital, apostar na educação e na cultura de forma consistente e sustentável,
privilegiando a qualidade e a singularidade.
Além da apresentação de um conjunto de propostas de natureza artístico-cultural
é também publicado um conjunto de recomendações indispensáveis ao tempo
presente.
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Economy Economia

Aplicação “Alijó em Casa”
Já está disponível para download a aplicação “Alijó em Casa”, que disponibiliza
informação sobre os serviços com entrega ao domicílio no concelho de Alijó.
Pode descarregar a aplicação para o telemóvel em https://alijoemcasa.pt
Em breve estará Loja Google Play e App Store
Para registar um serviço ao domicílio, pode fazê-lo através do site https://alijoemcasa.pt
ou da própria aplicação. A informação sobre os serviços já está disponível para consulta.

Seja atual, compre no comércio local.

Gabinete de Crise Crisis Cabinet

Crisis Cabinet Gabinete de Crise

Educação Education

Estudo em casa
Estão prontos para estudar em casa?
É aqui, neste sítio, que vão estar as vossas aulas.
Como sabem, as aulas são transmitidas na televisão, na RTP Memória, das 9 da
manhã às 10 para as seis da tarde, de segunda a sexta. Mas depois podem vê-las
aqui, quando quiserem e ao vosso ritmo.
Aproveitem e estudem bem!

ver aqui

Education Educação

STOP CONTÁGIO
“STOP Contágio” um jogo online para toda a família. Para além de divertido irá
proporcionar um momento de aprendizagem sobre o que é a COVID19 e como
nos devemos proteger.

Clique aqui

Educação Education

Siga a página #alijoeduca+ | PIICIE no facebook

Clique aqui para aceder

Cultura Culture

HORA DO CONTO ARCO-ÍRIS
Animação e dramatização de contos de forma a promover a leitura como forma de
expressão, criando momentos lúdicos e expressivos para crianças e jovens.

Veja Aqui- Clique Aqui

Culture Cultura

Conhecer o Património Cultural português
Visita Guiada é um programa de televisão e de rádio sobre os tesouros do património
cultural português. Tesouros com reconhecido valor universal, peças que qualquer
país ocidental se orgulharia de integrar no seu património, e pouco conhecidos dos
portugueses.
De um cálice de prata com decoração moçárabe e mil anos de idade a um claustro
que está referenciado como obra-prima do renascentismo europeu, passando por uma
coleção de arte africana classificada como uma das melhores do mundo, a natureza
dos objetos, o seu contexto geográfico e o seu tempo histórico variam de episódio para
episódio.

Veja Aqui - Clique Aqui

Cultura Culture

Música em quarentena
Mesmo à distância o trabalho continua.
Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua
A Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua mesmo à distância continua a
trabalhar, veja no Youtube todas as peças tocadas durante a Quarentena.

Veja ou Reveja:
Clique Aqui

Culture Cultura

Eventos online

Explore e descubra
Os eventos online juntam pessoas de todo o mundo para aprenderem, divertiremse e formarem uma comunidade. Encontre o curso de formação adequado para
aprender novas competências e obter certificações. Mantenha-se em comunicação
através de transmissões em direto da sua música favorita, jogos, desportos ou notícias.
Registe-se num webinar para saber as novidades do seu setor ou comunidade. Não
importa o que procure, há sempre um evento online perfeito para si.

Procure Aqui:
Clique Aqui

Informação Information

Rede Nacional de Apoio a
Vítimas de Violência Doméstica
A Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica está a funcionar. Se
precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica,
envie uma mensagem para a Linha SMS 3060 ou ligue 800 202 148. É uma linha
gratuita, funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia.

Information Informação

Guia Prático - COVID-19

Consulte o Guia prático para apoiar cidadãos, famílias e empresas no combate aos
efeitos causados pelo novo coronavírus e a COVID-19.
No site ou app poderá encontrar toda a informação e conhecer os apoios a que tem
direito.
Consulte: https://covid19estamoson.gov.pt/

Educação Education

Bolsas de Estudo
Estão abertas as candidaturas a Bolsas de Estudo para alunos do Concelho que
frequentam o Ensino Superior. O Município aumentou para 20 o número de bolsas
de estudo a atribuir no ano letivo 2020/2021, num total de 16 mil euros.

Mais informações
Clique Aqui

Information Informação

Turismo Tourism

Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2021
Esta Linha de apoio contempla os seguintes tipos de projetos:
-Requalificação e reposicionamento de empreendimentos, estabelecimentos e
atividades respeitantes às atividades económicas definidas (incluindo ampliação);
-Criação de empreendimentos, estabelecimentos e atividades respeitantes às
atividades económicas definidas, desde que implementados nos territórios de baixa
densidade, adequados à procura turística atual ou potencial, supram carências de
oferta e acrescentem valor à oferta existente na região;
- Empreendedorismo* (empreendimentos, equipamentos ou atividades de
animação turística - CAE Grupos 931 e 932 - e serviços associados ao setor do turismo,
com particular enfoque nos de base tecnológica).
*Até 500 mil euros de investimento elegível;
Promovidos por pequenas ou médias empresas a criar ou criadas há menos de dois anos.

Mais Informaçôes:
Clique Aqui

Social service Serviço Social

Alijó Solidária
O país vive um momento delicado, devido ao surto de doença por Coronavírus
SARS-COV-2, agente causal da COVID-19.
Numa altura em que o medo, as limitações e o isolamento social imperam, a
vontade de ajudar o próximo deve sobressair.
O voluntariado é, assim, uma via para quem quer dar esse apoio e para quem
promove esse suporte.

Banco Local de Voluntariado de Alijó

Inscreva-se aqui

Biblioteca Municipal public library
Para ler em família, a Biblioteca Municipal sugere...
O Diabo Veio ao Enterro

de A. M. Pires Cabral

Quando a Tristeza Chama
de Eva Eland

O Ratinho e o Muro Vermelho

de Britta Teckentrup; Tradução: Catarina Florindo

Monstro Rosa
de Olga de Dios

#FIQUEEMCASA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALIJÓ

public library Biblioteca Municipal

Escolha oo livro
livro que
que quer,
quer, nós
nóslevamos
levamosaacasa.
casa.
Escolha
ǣƫǼǣȒɎƺƬƏxɖȇǣƬǣȵƏǼƳƺǼǣǴȓǣȇɎƺȇɀǣˡƬƏƏƺȇɎȸƺǕƏƳƺǼǣɮȸȒɀƏȒƳȒȅǣƬǥǼǣȒِ
0ȇɮǣƏȸɖȅƺٮȅƏǣǼȵƏȸƏي
bilioteca@cm-alijo.pt,
com a indicação dos livros que pretende receber em casa,
nome, morada, e contacto telefónico (das 10h às 16:30h)
Telefonar para os números: 961 831 72 ou 259 957 100 (das 9:30h às 17:30h de segunda a

quinta)

Devolver os livros até 1 mês depois da data de receção em
sua casa, pela mesma via (levantamento ao domicílio)خ
A requisição dos livros tem a validade de 1 mês e pode requisitar 4 livros;
ɀ ǼǣɮȸȒɀ ɎƏȅƫƻȅ ǔƏɿƺȅ ȷɖƏȸƺȇɎƺȇƏً Əȵȓɀ Ȓ ƺȅȵȸƻɀɎǣȅȒً Ȓɀ ǼǣɮȸȒɀ
ǔǣƬƏȅuma semana sem manuseamento.

Informação Information

Covid-19: Plano de Vacinação

Saiba mais sobre o Programa de Vacinação COVID-19: Veja
Fonte: https://www.sns.gov.pt/

aqui

Sport Desporto

Combater o sedentarismo com 6 exercícios
Muitos de nós estamos a passar demasiadas horas do dia à secretária a trabalhar ou
no sofá... Este comportamento sedentário prejudica-nos. Vários estudos sugerem
uma correlação entre comportamentos sedentários e o aumento de diversas
doenças (cardiovasculares, por exemplo) ou perturbações musculoesqueléticas.
Só não se sabe ao certo a partir de quanto tempo sentado há impacto negativo
na saúde. Para evitar dores devido à postura, há alguns exercícios que pode fazer.

Estar sentado por longos períodos pode prejudicar a saúde. Mas há seis exercícios
que pode fazer sem sair do lugar.

Veja o Vídeo

Informação Information

Use corretamente
a máscara

contacts Contactos
Bombeiros Voluntários

Município de Alijó
259 957 100
geral@cm-alijo.pt

Alijó 259 959 345
Cheires 259 686 259
Favaios 259 949 434
Pinhão 254 732 494
Sanfins do Douro 259 686 132

Piscinas Municipais
259 957 103
desporto@cm-alijo.pt
Posto de Turismo
259 950 095
turismo@cm-alijo.pt

Farmácias

Núcleo Museologico de Favaios
259 950 073
museu.favaios@cm-alijo.pt
Pousada da Juventude
259 958 131
alijo@movijovem.pt

Alijó
Farmácia do Hospital
259 959 160
Farmácia Dr. Henrique Pereira
259 959 122
Farmácia Espírito Santo Unipessoal
259 949 217
Favaios
Farmácia de Favaios
259 949 460

Centro de Saúde de Alijó
259 959 210
Serviço Regional de Agricultura
Alijó 259 959 674
Guarda Nacional Republicana
Alijó 259 950 543
Pinhão 254 732 163

Pinhão
Farmácia Saraiva
254 732 105
Vilar de Maçada
Farmácia Nova
259 918 086
Sanfins do Douro
Pharma - Espírito Santo
259 686 281

Em caso de emergência

Em caso de Incêndio

Linha Saúde 24

112

117

808 24 24 24

Linha Verde Recados da
Criança

800 20 66 56

www.cm-alijo.pt

www.cm-alijo.pt

https://www.facebook.com/municipioalijo

www.fb.com/municipioalijo

https://www.instagram.com/municipioalijo

