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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  
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Conceção, Design Gráfico e Impressão

Teatro Auditório Municipal de Alijó

O tempo que vivemos é estranho. 

Neste período a Agenda Municipal não tem eventos, mas sim informações úteis 
para a situação que vivemos.

Informados, solidários e conscientes, conseguiremos ultrapassar este tempo de 
incerteza. 

Agora pede-se distanciamento físico para em breve podermos voltar a estar 
próximos

Voltaremos à música, à dança, ao cinema, ao teatro, às tertúlias, ao desporto e a 
tantas outras atividades e momentos que hoje percebemos, fazem sentido ser 
vividos juntos.

A edição deste mês será apenas em formato digital.





@municipioalijo

SIGA-NOS NO
INSTAGRAM

Clique aqui

https://www.instagram.com/municipioalijo


Clique aqui

Economy Economia

Aplicação “Alijó em Casa”  

Seja atual, compre no comércio local. 

 

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.

já disponivel

https://www.instagram.com/municipioalijo
https://alijoemcasa.pt
https://alijoemcasa.pt


Gabinete de Crise Crisis Cabinet 



Education Educação

ver aqui

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!

https://www.rtp.pt/play/estudoemcasa/


Educação Education

ver aqui

https://www.facebook.com/municipioalijo/videos/561711444370341/


Education Educação

ver aqui

Dia do Ambiente
dedicado às crianças do concelho de Alijó
 

O Município de Alijó vai dedicar o Dia Mundial do Ambiente às crianças da Educação Pré-
Escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico do concelho, que poderão assistir à transmissão 
online da atividade educativa “Poupar é Ganhar” na página do Município de Alijó e do 
Piicie Alijó.

https://www.facebook.com/municipioalijo/videos/260530648723171/


Educação Education

Clique aqui para aceder

Siga a página #alijoeduca+ | PIICIE no facebook

https://www.facebook.com/PIICIEAlijo/


Economia Local

MERCADOS 
E FEIRAS
RETOMADOS

Plano de contingência
Clique aqui

http://www.cm-alijo.pt/uploads/assets//COVID_19/PLANO_DE_CONTIG__NCIA_-_FEIRAS.pdf


Cultura Culture

Artista em Rede  

Veja todos os episódios - Clique Aqui

 

Estar em isolamento não significa ficar de braços cruzados! Ver os trabalhos cancelados 
não significa ficar sem fazer nada! A RTP decidiu juntar os Artistas em Rede para levar 
até si o que de melhor têm para nos dar a partir das suas casas. Este programa foi 
completamente idealizado e produzido em regime de teletrabalho.

https://www.rtp.pt/play/p7034/e470160/artistas-em-rede


Culture Cultura

Bode Inspiratório

Visite - Clique Aqui

 

Mais de 40 escritores e artistas plásticos juntaram-se para vos apresentar, a cada dia, 
um capítulo daquele que será o grande documento dos tempos do isolamento social.

“Fazer dos nossos sofás as nossas trincheiras pareceu-nos pouco.“

https://www.facebook.com/bodeinspiratorio/


Cultura Culture



segunda a domingo 
10:00h - 18:00h 

Preço: 
Adulto - 2,00€

Nacionais  com +65 anos - 1,50€

Isentos 
Crianças com idade inferior a 12 anos

Residentes no Concelho de Alijó

Núcleo Museológico 
Favaios
P ã o  e  V i n h o

 Museum Museu



Acompanhe-nos no 

Facebook

fb.com/municipiodealijo

https://www.facebook.com/municipioalijo


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/

 https://covid19estamoson.gov.pt/


 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

Declaração de IRS 2019
A partir de 1 de Abril 2020

Num período difícil como o que estamos a viver, não podemos esquecer as Associações 
do Concelho. Em especial as IPSS.

Apoie as Instituições do Concelho. Faça a boa consignação do ano.





Information Informação
PLANO DE DESCONFINAMENTO
CONCELHO DE ALIJÓ

O Município de Alijó garante:
- Proteção individual dos trabalhadores
- Reforço de desinfeção e higienização dos espaços

Serviços Novos Horários Condições

Atendimento 
Presencial
Serviços Municipais 

8 de junho
Segunda a quinta:  9h00 às 12h30 
e 14h00 às 17h30 
Sexta: 9h00 às 12h30 - no período 
da tarde mantém-se encerrado 
para desinfeção profunda

- Uso obrigatório de máscara
- Desinfeção obrigatória das mãos
- Respeito pelas áreas de atendimento 
delimitadas
- Fila de espera com dois metros de 
distanciamento físico no exterior

Núcleo Museológico 
Pão e Vinho - 
Favaios

8 de junho
Todos os dias: 10h00 às 18h00

- Uso obrigatório de máscara
- Desinfeção obrigatória das mãos
- Cada visitante deve dispor de uma área 
mínima de 20m2 e distância mínima de 
dois metros para qualquer outra pessoa 
que não seja sua coabitante.

Cemitério Municipal
e Funerais

8 de junho
Todos os dias: 
9h00 às 17h00

Evite ao máximo deslocações a locais de atendimento

Utilize os canais digitais e telefónicos

        info.atendimento@cm-alijo.pt

        geral@cm-alijo.pt

        259 957 100 /municipioalijo /municipioalijo

- No cemitério, evitar aglomerações de 
pessoas em número superior a 20 no uso 
regular do espaço
- Funerais com a presença de familiares e 
até mais 20 pessoas sem relação familiar

Feiras e Mercados Já retomados
Mercados: às terças e sextas-fei-
ras e ainda dias de feira
Feira municipal: dias 11 e 24 de 
cada mês

- Obedecem às medidas previstas no 
plano de contingência que pode ser con-
sultado no site do Município de Alijó

ATUALIZADO | JUNHO 2020

Plano de Desconfinamento - Concelho de Alijó



Social service Serviço Social

Clique aqui

Alijó+amiga

Município lança medida ‘Alijó+amiga’ para apoiar agregados familiares em 
situação de vulnerabilidade

Consciente de que a pandemia está a afetar negativamente as famílias a nível 
social e económico, o Município de Alijó implementou mais uma importante 
medida de apoio a pessoas e agregados familiares em situação de vulnerabilidade.

Alijó+amiga é uma medida excecional e temporária que consiste na entrega de 
bens alimentares, dando resposta à redução de rendimentos das famílias, na 
sequência da pandemia da doença Covid-19.

O acesso a este apoio deve ser realizado através de formulário disponibilizado no 
Serviço de Ação Social do município, balcão único ou através do site do município..

http://www.cm-alijo.pt/noticia/1330.


Social service Serviço Social

Inscreva-se aqui Banco Local de Voluntariado de Alijó

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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaFLPWQa1rYPV6LBbnfwTY-CWDbn-_tqK3NLUdlC0F31wZWA/viewform?fbclid=IwAR3WBIXMmbK86zK7J5yvOCJ6iEQjzkfbPFqhPGSlguaCQM5YBoRwf0N2dxI


Biblioteca Municipal public library

10 PÁGINAS
POR DIA
E O BEM 
QUE TE FAZIA

10
10

10

Escolha o livro que quer, nós levamos a casa.
Biblioteca Municipal de Alijó intensifica a entrega de livros ao domicílio.

Enviar um e-mail para: 
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) ou presencialmente na 
Biblioteca Municipal se assim o desejar,  ( segunda a quinta das 9h às 17:30h.

A requisição dos livros tem a validade de 1 mês e pode requisitar 4 livros;

Os livros também fazem quarentena, após o empréstimo, os livros ficam 
uma semana sem manuseamento.

mailto:bilioteca%40cm-alijo.pt?subject=


BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALIJÓ

Marina
de Carlos Ruiz Zafón

Imagine - Imagine
de John Lennon e Amnesty International 

Para ler em família, a Biblioteca Municipal sugere...

Rosa Branca
de Roberto Innocenti e Christophe Gallaz 

O Historiador
de Elizabeth Kostova

#FIQUEPORCASA

public library Biblioteca Municipal





Sports Desporto

Veja ou Reveja:
Clique Aqui 

Alijó+ativa

A partir de agora, o Município de Alijó vai disponibilizar conteúdos sobre as atividades 
que desenvolve na área do Desporto. Acompanhe através da página Alijó + ATIVA.

https://www.facebook.com/pg/alijomaisATIVA/posts/?ref=page_internal




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

Piscinas Municipais
259 957 103
desporto@cm-alijo.pt

Posto de Turismo
259 950 095
turismo@cm-alijo.pt

Núcleo Museologico de Favaios
259 950 073
museu.favaios@cm-alijo.pt

Pousada da Juventude
259 958 131
alijo@movijovem.pt

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

Em caso de emergência 

112

Em caso de Incêndio 
 

117

Linha Saúde 24 

808 24 24 24

Linha Verde Recados da 
Criança 

800 20 66 56

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

Farmácias

 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

     Pinhão
Farmácia Saraiva 
254 732 105

     Vilar de Maçada
Farmácia Nova
259 918 086 

     Sanfins do Douro 
Pharma - Espírito Santo
259 686 281

contacts  Contactos



www.cm-alijo.pt

www.fb.com/municipioalijo
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