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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.



Corria o ano de 337, no século IV, e um outono duro e frio assolava a Europa. Reza 
a lenda que um cavaleiro gaulês, chamado Martinho, tentava regressar a casa 
quando encontrou a meio do caminho, durante uma tempestade, um mendigo 
que lhe pediu uma esmola. O cavaleiro, que não tinha mais nada consigo, retirou 
das costas o manto que o aquecia, cortou-o ao meio com a espada, e deu-o ao 
mendigo. Nesse momento, a tempestade desapareceu e um sol radioso começou 
a brilhar.

O milagre ficou conhecido como «o verão de São Martinho». Desde então, por 
altura de novembro, o ríspido tempo de outono vai embora e o sol ilumina-se no 
céu, como aconteceu quando o cavaleiro ofereceu o manto ao mendigo.

É por causa desta lenda que, todos os anos, festejamos o Dia de São Martinho a 
11 de novembro. O famoso cavaleiro da história era um militar do exército romano 
que abandonou a guerra para se tornar num monge católico e fazer o bem.

São Martinho foi um dos principais religiosos a espalhar a fé cristã na Gália (a atual 
França) e tornou-se num dos santos mais populares da Europa! Diz-se que protege 
os alfaiates, os soldados e cavaleiros, os pedintes e os produtores de vinho.

Foi a 11 de novembro que São Martinho foi sepultado na cidade francesa de Tours, 
a sua terra natal e é por esse motivo que a data foi a escolhida para celebrar o Dia 
de São Martinho. Além de Portugal, também outros países festejam este dia. Em 
França e Itália, à semelhança de Portugal, comem-se castanhas assadas. 

Veja aqui - Clique Aqui

Lenda de S. Martinho

https://youtu.be/iCHh_3CbKqE


Economia Economy

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


Economy Economia

Linha 1400 
A sua Farmácia, ainda mais perto de si
A Linha 1400, é gratuita e funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, assegurando 
o acompanhamento completo dos utentes, direcionando para a farmácia da sua 
preferência que se encontre mais próxima e com capacidade de dar resposta urgente 
ao seu pedido de medicamentos.



Serviço Social social service



LINHA DE APOIO
259 957 100

DAS 09H00 ÀS 19H00
 Segunda a Domingo

COVID-19
GABINETE DE CRISE

UTILIZE A LINHA DE APOIO MUNICIPAL

APOIO ÀS PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS

MUNICÍPIO DE ALIJÓ

Crisis Cabinet Gabinete de Crise

LINHA DE APOIO
259 957 100

DAS 09H00 ÀS 19H00
 Segunda a Domingo

COVID-19
GABINETE DE CRISE

UTILIZE A LINHA DE APOIO MUNICIPAL

APOIO ÀS PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS

MUNICÍPIO DE ALIJÓ



COVID-19

#SEJAUMAGENTEDESAUDEPUBLICA
#ESTAMOSON
#UMCONSELHODADGS

MÁSCARAS

1º

TROCAR A MÁSCARA 
QUANDO ESTIVER 
HÚMIDA

LAVAR AS MÃOS 
ANTES DE 
COLOCAR

1º 1º

 LAVAR AS MÃOS 
ANTES DE REMOVER

4º

LAVAR AS MÃOS

Verificar o lado correto a 
colocar voltado para a 
cara (ex: na máscara 
cirúrgica lado branco, 
com arame para cima)

VER A POSIÇÃO 
CORRETA

2º

3º

COLOCAR A MÁSCARA 
PELOS ATILHOS/
/ELÁSTICOS

2º

RETIRAR A MÁSCARA 
PELOS ATILHOS/
/ELÁSTICOS

4º

AJUSTAR AO ROSTO
Do nariz até abaixo 
do queixo

5º

NÃO TER A MÁSCARA 
COM A BOCA OU 
COM O NARIZ 
DESPROTEGIDOS

3º

NÃO TOCAR 
NOS OLHOS, FACE 
OU MÁSCARA
Se o fizer, lavar as mãos 
de seguida

3º

DESCARTAR EM 
CONTENTOR DE RESÍDUOS
SEM TOCAR NA PARTE 
DA FRENTE DA MÁSCARA

COMO
REMOVER

COMO
COLOCAR

DURANTE
O USO

TRANSPORTE E LIMPEZA
DE MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS

1.   Manter e transportar as máscaras em invólucro fechado, 
respirável, limpo e seco.

2.   Caso utilize máscara comunitária, deve confirmar que esta é 
certificada. 

3.   Lavar e secar, após cada utilização, seguindo as indicações do 
fabricante.

4.   Verificar nas indicações do fabricante o número máximo de 
utilizações.

2º

NÃO RETIRAR
A MÁSCARA PARA
TOSSIR OU ESPIRRAR



 Information Informação



Educação Education

+ Sucesso Escolar: Aprender, Colaborar e Partilhar
Escola Virtual

A Câmara Municipal de Alijó vai alargar as medidas de apoio ao sucesso escolar no ano letivo 
2020/2021. Além de disponibilizar novamente acesso gratuito à plataforma pedagógica 
“Escola Virtual” aos alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, vai 
também oferecer acesso à plataforma “+ Sucesso Escolar: Aprender, Colaborar e Partilhar”, 
direcionada aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e às crianças da Educação Pré-Escolar.

As duas plataformas são ferramentas pedagógicas online que colocam à disposição da 
comunidade educativa formas de estudo e acompanhamento mais dinâmico e atrativo, e que 
tem a particularidade de disponibilizar aulas interativas, exercícios e testes para avaliação 
de conhecimentos nas várias áreas curriculares. Todos os Professores e Educadores do 
Agrupamento de Escolas também terão acesso às respetivas licenças e irão receber formação 
específica para utilização da plataforma.

Estas iniciativas estão enquadradas no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar (Piicie Alijó Educa+), financiadas pelo Norte2020.



Education Educação

Comparticipação na totalidade 
Livros de fichas / caderno de atividades do 1º CEB

A Câmara Municipal de Alijó vai comparticipar na totalidade os livros de fichas/cadernos de 
atividades a todos os alunos do 1º ciclo (1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade).

Para ter acesso a este apoio esteja atento a estas datas:

- Até 30 de setembro de 2020 – apresentação da fatura relativa aos livros de fichas nos 
Serviços Municipais de Educação;

- De 15 de outubro a 13 de novembro de 2020 - pagamento via cheque aos Encarregados de 
Educação no Balcão Único.

Para mais informações:

- Consulte o Aviso: http://www.cm-alijo.pt/

- Serviços municipais de Educação do Município de Alijó

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


Educação Education

Clique aqui para aceder

Siga a página #alijoeduca+ | PIICIE no facebook

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


celebration Comemoração

DIA DO MUNICÍPIO 
11 DE NOVEMBRO



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

25 museus virtuais para visitar a partir do sofá

Visite - Clique Aqui

 

Em virtude das últimas notícias sobre o coronavírus, ficar em casa é a melhor opção. 
Ocupa o teu tempo com uma visita a estes museus virtuais.

https://lisboasecreta.co/25-museus-virtuais-visitar-sofa/?fbclid=IwAR3dcbAHRDnc49okj-rC-vSfYgcmcQzuxhUoqUwnUCR6zSA0Hqum7Uuj82Q


Cultura Culture

Imprensa Nacional 
Disponibiliza Ebooks Gratuitos   

Veja os Livros disponíveis - Clique Aqui

Como todos sabemos, a evolução da pandemia do COVID-19 implica a adoção de planos 
de contingência com medidas que afetam todas as áreas da nossa vida em sociedade.

Consciente de que muitos de nós estaremos nos próximos tempos em isolamento 
social, a Imprensa Nacional dá cumprimento à sua missão de serviço público - preservar 
e divulgar a memória e o património comuns - antecipando a disponibilização dos seus 
conteúdos digitais.

Agora, como sempre, a Imprensa Nacional mantém o compromisso de serviço público 
com a cultura portuguesa, disponibilizando aqui alguns dos mais recentes títulos.

https://www.incm.pt/portal/livros_edicoes_gratuitas.jsp


segunda a domingo 
10:00h - 17:00h 

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



 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.





Biblioteca Municipal public library

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

Eu Vou Ser 
de  José Jorge Letria

Alterações Climáticas
de Judith A. Curry

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

O Gigante Egoísta e O Príncipe Feliz
de Oscar Wilde
   

E Depois da Covid-19
de Diana Gaspar 

#FIQUEPORCASA

public library Biblioteca Municipal



 Informação Information



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


@municipioalijo

SIGA-NOS NO
INSTAGRAM

Clique aqui

https://www.instagram.com/municipioalijo


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

Clique aqui

https://www.instagram.com/municipioalijo


www.cm-alijo.pt

https://www.facebook.com/municipioalijo

https://www.instagram.com/municipioalijo

http://www.cm-alijo.pt
https://www.facebook.com/municipioalijo/
https://www.instagram.com/municipioalijo/

