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O tempo que vivemos é estranho. 

Abril, o mês que para Portugal é também símbolo de Liberdade, não tem eventos, 
mas sim informações úteis para a situação que vivemos.

Informados, solidários e conscientes, conseguiremos ultrapassar este tempo de 
incerteza e fazer face ao maior desafio que toda a Humanidade, sem exceção, tem 
memória.

Agora pede-se distanciamento social 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.





Gabinete de Crise Crisis Cabinet 



 Local Economy Economia Local

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://alijoemcasa.pt
https://alijoemcasa.pt


Serviço Social Social service

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


civil protection Proteção Civil



Educação Education

Clique aqui

STOP CONTÁGIO
“STOP Contágio” é 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.

https://www.stopcontagio.pt/?fbclid=IwAR2UeblGWfvPJM0ClKjcUYNYRwFaPP547uEgO9FiqIIPYIi55ILymSzOq-U


Information  Informação

Douro + Solidário  

O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, conjuntamente com os represen-
tantes da produção e do comércio da Região Demarcada do Douro, perante os 
problemas de saúde pública que afetam Portugal e o Mundo, em articulação com 
o Ministério da Agricultura e em parceria com os Ministérios da Saúde e da Defesa 
Nacional, estão a promover uma campanha destinada ao fornecimento de gel de-
sinfetante aos centros hospitalares da Região Norte.

Podem contribuir na campanha DOURO + SOLIDÁRIO! todas as instituições públi-
cas ou privadas, cidadãos em geral, empresas, que estejam disponíveis para cola-
borar para esta causa, com matérias-primas, com instalações, com equipamentos, 
ou com trabalho.

 O IVDP conta com a participação de todos para o êxito desta campanha!

Para se associar, envie um e-mail para rddon@ivdp.pt, indicando que recursos ou 
serviços pode disponibilizar para esta campanha.

mailto:rddon%40ivdp.pt?subject=


 Informação Information

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 de Alijó. Em especial as IPSS.

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





 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.



Education Educação

Student Keep

Student Keep é um projeto que procura combater o problema da desigualdade no 
acesso à Educação, agravado pela suspensão das aulas presenciais devido à pandemia 
Covid-19.

Tem um computador a mais ou um hotspot de internet que use em viagem?

Ajuda um aluno que não tenha acesso a computador ou internet, emprestando-lhe.

Pode ajudar os estudantes do Concelho de Alijó no ensino à distância, veja como em: 
http://studentkeep.org/ 

mailto:http://studentkeep.org/?subject=


Educação Education

Clique aqui para aceder

Siga a página #alijoeduca+ | PIICIE no facebook

Nesta página, os estudantes e 
pais podem obter as melhores 
dicas para manter o foco na 
aprendizagem.

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


Education Educação

Faça aqui download gratuito

Livro «Quando a minha escola abrir…»

«Quando a minha escola abrir…» é uma história narrada por sete crianças que se 
deparam com uma realidade totalmente nova e diferente da que estavam habituadas 
a viver. A escola fechou e têm dúvidas perante algo com o qual nunca lidaram.

Uma história que aborda emoções e pensamentos naturais de quem tem de se 
adaptar a viver de outra forma, mas também estratégias para uma fase difícil das 
suas vidas. Mas um dia a escola vai abrir. E tudo vai ficar bem!

https://3a0fd263-ca04-4a4f-a013-e91c7f1a26a6.filesusr.com/ugd/778303_5815497b3742475596c4ccaa984c0ebd.pdf


Cultura Culture

Veja ou Reveja:
Clique Aqui 

Peça ‘Falar Verdade a Mentir’

Já tens saudades de ver uma Peça de Teatro?

Veja ou reveja a divertida Peça ‘Falar Verdade a Mentir’. 

Uma produção da Associação Vale D’ouro.

https://youtu.be/FfQj3wxR140


Culture Cultura

Explore tudo:
Clique Aqui 

Artsandculture
Museus de todo o mundo oferecem visitas virtuais. 

A Google Arte e Cultura decidiu unir-se com mais de 500 museus e estão a oferecer 
visitas virtuais a todos. 

https://artsandculture.google.com/partner?hl=en


 Informação Information

Atendimento Municipal

O Atendimento Presencial do Município de Alijó está suspenso.

Trate dos seus assuntos por via telefónica ou digital da seguinte forma:

Telefone: 259 957 100

E-mail: info.atendimento@cm-alijo.pt

Os serviços essenciais/urgentes ou inadiáveis que não possam ser prestados por 
estes canais, podem ser alvo de marcação presencial.

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


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/




public library Biblioteca Municipal

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALIJÓ

Igualdade - Sim!
Violência - Não!

de Rita Martinho
Clique aqui  

4 Histórias Tradicionais
de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada
Clique aqui

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

O Príncipe Preguiçoso
de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada
Clique aqui

A ilha do Arco-íris
de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada

Clique aqui

#FIQUEEMCASA

http://bibliotecalivrosdigitais.observalinguaportuguesa.org/sites/book.php?id=46
http://bibliotecalivrosdigitais.observalinguaportuguesa.org/sites/book.php?id=33
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/alimentacao/livro/principepreguicoso#page/1
http://bibliotecalivrosdigitais.observalinguaportuguesa.org/sites/book.php?id=31


Acompanhe-nos no 

Facebook

fb.com/municipiodealijo

Acompanhe-nos no 

Facebook

fb.com/municipiodealijo





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

Contactos contacts  



contacts COVID 19  Contactos COVID 19



www.cm-alijo.pt

www.fb.com/municipioalijo


