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Serviço Educativo Educational Service

Farsa de Inês Pereira de Gil Vicente
pela Filandorra - Teatro do Nordeste

Trata-se de uma divertida comédia de caracteres e costumes que conta a história de
Inês Pereira, jovem caprichosa e ambiciosa, que anda encantada por Brás da Mata,
galante combatente, mas é pressionada a casar com Pêro Marques, um lavrador
simples e sem cultura. É na escolha de pretendentes e suas consequências que se
centra esta farsa vicentina, uma das mais divertidas e satíricas da vida quotidiana
do tempo de Gil Vicente, escrita a partir do ditado popular “Mais vale asno que me
leve que cavalo que me derrube”.
A versão da Filandorra respeita fielmente o texto original, mas é atualizado no
tempo e espaço ao século XXI, substituindo a figura de Inês Pereira por uma jovem
“casadoira” que em vez de lavrar/bordar, está a atar e a pendurar fumeiro...em
Vinhais” assim como todo o contínuo da solução dramatúrgica que traz o texto
para a intemporalidade da obra vicentina.
piicie

Alijó eDUcA+

01 MAR 10:00h

M12 | 90 min

Público Escolar
Teatro Auditório Municipal de Alijó

Educational Service Serviço Educativo

Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente
pela Filandorra - Teatro do Nordeste

Auto da Barca do Inferno foi estreado em 2002 e desde então já foi visto por
mais de 40.000 espetadores, sobretudo alunos do 9.º ano dada a componente
pedagógica do espetáculo que respeita fielmente o texto original, mas atualiza a
galeria de personagens vicentinas no espaço e no tempo modernos que viajam ao
som de ícones musicais da atualidade e desfilam sob guarda-roupa vistosamente
contemporâneo.
Como plataforma cénica e evocando um sentido pós-moderno da encenação,
utiliza-se como metáfora de “que no ponto que acabamos de espirar, chegamos
subitamente a um rio, o qual per força havemos de passar em um de dous batés
que naquele porto estão”, uma estrada dos dias de hoje (IP4), que tanto pode
simbolizar o percurso para a vida ou o percurso para a morte.
piicie
Alijó eDUcA+

01 MAR 14:30h

M12 | 90 min

Público Escolar
Teatro Auditório Municipal de Alijó

Serviço Social Social service

Festa de Carnaval
Rede Social
10:30h
Cortejo das Instituições de Solidariedade Social do Concelho de Alijó, integrado no
Desfile do Agrupamento de Escolas D. Sancho II - Alijó
14:00h
Baile de Máscaras na Santa Casa da Misericórdia de Alijó, promovido pela Rede
Social de Alijó

01 MAR
ALIJÓ

Other Events Outros Eventos

Vamos reflorestar!

Ação de reflorestação de áreas ardidas
É hoje reconhecido o papel fundamental que as florestas têm na conservação
do solo, na regulação do clima e do ciclo hidrológico, enquanto suporte de
biodiversidade. Em Portugal, grande parte da floresta natural desapareceu ou
está muito alterada, sendo já raras algumas das nossas árvores autóctones.
A floresta autóctone portuguesa, por norma, é mais resistente ao fogo do que os
povoamentos artificiais de espécies exóticas, quase sempre instalados com recurso
a uma única espécie. Para tal contribui, nomeadamente, o fato de ser constituída
por diferentes espécies com menor combustibilidade. As suas características e
composição conferem-lhe uma maior dificuldade de ignição, uma maior facilidade
de extinção do fogo e, por conseguinte, um menor perigo de incêndio.

5 MAR 10:30h
Vila Verde

Outros Eventos Other Events

Other Events Outros Eventos

Entrudo 2019
São Mamede de Ribatua
03 | Domingo | 15h
Desfile do Entrudo
05 | Terça | 18h
Enterro Entrudo

Prémios
Para o melhor entrudo:
- Tradicional, Inovador, Clássico
- Para a Criança com o melhor disfarce

03 e 05 MAR
Organizazação Grupo de Cantares
Colaboração Banda Filarmónica e junta de freguesia

Concertos Concerts

Festival ‘Um ao Molhe’
LUCA ARGEL
É através da Música Popular Brasileira que Luca Argel encontra o seu motor de
criação, recontando fábulas por entre um imprudente dedilhar de cordas, seja no
violão ou na guitarra. A viver no Porto desde 2012, Luca Argel escreve para mais
linhas que aquelas que lhe dão, dedicando-se também à poesia e a um Samba
Sem Fronteiras, banda da qual é vocalista.
SURMA
Domina teclas, samplers, cordas, vozes e loop stations em sonoridades que fogem
do jazz para o post-rock, da electrónica para o noise e nos levam para paragens
mais ou menos incertas, em atmosferas desconhecidas, mas com muito prazer
na viagem. Do universo alternativo foi conquistando público um pouco por todo o
lado. O primeiro single de apresentação, “Maasai”, indicava um caminho singular
que “Antwerpen” veio a consolidar. “Hemma”, single do disco, foi nomeado para
melhor canção nacional nos prémios SPA 2017.

09 MAR 21:30h

M14 | 90 min

ENTRADA LIVRE

SUJEITA A LEVANTAMENTO DE BILHETE
Limitada à lotação da sala

Teatro Auditório Municipal de Alijó

Educational Service Serviço Educativo

Diogo Piçarra em Pessoa
O projeto “Diogo Piçarra em Pessoa” integra a Coleção “Reinventar por Diogo
Piçarra” e assume-se como um projeto criativo, de descoberta, reinvenção e
reconstrução da obra de Fernando Pessoa e seus heterónimos, da autoria do
músico Diogo Piçarra.
No livro, com o mesmo nome do projeto, Piçarra reinventa-se em Pessoa e na sua
heteronímia, apresentando uma reconstrução de 20 poemas pessoanos, tendo
por base as suas próprias vivências e as vivências dos seus próprios heterónimos,
concebidos para o efeito. O livro tem uma natureza interativa, onde o leitor é
desafiado a criar a sua própria versão dos poemas de Fernando Pessoa e a construir
a biografia dos seus heterónimos. Cada poema apresentado no livro é também

representado por ilustrações simples, que acompanharão o leitor na interpretação
e análise da obra de Pessoa.

12 MAR 10:30h

Público Escolar

piicie

Alijó eDUcA+

Teatro Auditório Municipal de Alijó

Outros Eventos Other Events

IV Edição da Feira da Amêndoa

Realiza-se na freguesia de Pegarinhos durante os dias 16 e 17 de março a Feira da
Amêndoa.
Programação pautada por momentos de animação e promoção dos produtos da
região.
Tasquinhas | Artesanato | Animação | Concursos | Exposições | Música

16 | 17 MAR
Organização
Junta de Freguesia de pegarinhos

Public library Biblioteca Municipal

Dia Mundial da Poesia

UM PÁSSARO E UMA CABEÇA
pelo “ O Rebento” da Companhia Cepa Torta

UM PÁSSARO E UMA CABEÇA, um espetáculo a partir de “Um pássaro e uma
cabeça” de Manuel Pina e “O meu primeiro Livro de Poesia” de Sophia de Mello
Breney Andresen, representado por ilustrações simples, que acompanharão o
leitor na interpretação e análise da obra de Pessoa.

21 MAR 10:00h | 14:00h

M6 | 90 min

Público Escolar
Biblioteca Municipal de Alijó

Outros Eventos Other Events

Os Pelintras

pelo Grupo de Teatro do Centro Cultural Lordelense
Os PELINTRAS, são a família Caxias
que, na tentativa de casar a sua filha
com um homem rico, fazem de tudo,
inclusivamente, mandam publicar no
jornal a sua ida de férias para o estrangeiro,
mas sem saírem de casa. Pois! Se a conta
da mercearia cada vez aumenta mais,
onde vão buscar o dinheiro para férias?
O banco já não fia!... Acontece isso a
muito boa gente: vivem de aparências.

23 MAR 21:30h
M14 | 90 min

Organização Junta de Freguesia de Favaios
Colaboração Município de Alijó
Teatro António Augusto Assunção | Favaios

Public library Biblioteca Municipal

Lurdes Breda
A escritora Lurdes Breda, que escreve, sobretudo, para crianças e jovens, sendo
autora de vinte e duas obras e coautora de outras onze, editadas em Portugal,
no Brasil e em Moçambique. Neste (s) dia(s) a autora fará atividades em torno
do seu trabalho e dos livros que escreveu. Havendo ainda lugar para sessões de
autógrafos.

26 MAR 09:30H | 14:00H

Público Escolar
Biblioteca Municipal de Alijó

Biblioteca Municipal Public library

Promovendo e divulgando Ciência…com magia.
Mestre Carbono, o Cientista.
O Livro Mestre Carbono, o cientista faz parte do projeto “ Promovendo e Divulgando
Ciência … com Magia” da responsabilidade de Filipe LS Monteiro. Enquanto autor,
químico e ilusionista, Filipe LS Monteiro alia precisamente estas suas facetas nas
sessões que realiza. O projeto recorre a vários momentos de ilusionismo com
algum impacto visual, sempre acompanhados pelas explicações científicas dos
fenómenos visualizados

26 MAR 09:30H | 14:00H

M10 | 90 min

Público Escolar
Teatro Auditório Municipal de Alijó

Theater Teatro

Tandem (Os pica miolos)

ESTREIA ABSOLUTA
“COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO TEATRO”

de Laurent Filipe

Artur é um compositor frustrado, obsessivo e distraído.
Márcia é uma escritora sem sucesso, bloqueada, maníaca, compulsiva e reservada.
Sobrevivem num relacionamento “gasto” e picam incessantemente os miolos um
do outro, mas formam um Tandem inseparável onde o amor e a surpresa de se
redescobrirem os salvará do pior, numa comédia existencialista de ir às lágrimas.
Artur José Paroca
Márcia Ana Moreira
Encenação Laurent Filipe
Música Laurent Filipe

29 MAR 21:30h
M14 | 65 min
Peça em 3 atos

ENTRADA LIVRE

SUJEITA A LEVANTAMENTO DE BILHETE
Limitada à lotação da sala

Teatro Auditório Municipal de Alijó

Outros Eventos Other Events

Feira dos Produtos da Terra

união de freguesia de carlão e amieiro

Realiza-se na freguesia de Carlão durante os dias 29, 30 e 31 de março a Feira dos
Produtos da Terra.
Figos, azeite, mel, fumeiro e vinho são os produtos em destaque nas diversas
tasquinhas que integrarão o recinto desta iniciativa.

29 | 30 | 31 MAR
Organização
união das freguesias de carlão e amieiro

Exhibitions Exposições

Douro... a minha terra

Pintura (Guache/Aguarela) | António Ervedeiro
‘Regresso às origens, tal deveria ser o tema desta série, muito embora decidisse
designá-la por Douro: a minha terra. Verdadeiro oásis de encanto onde a
tranquilidade coexiste com a braveza e o pulsar de uma região que desde tempos
imemoriais acolheu o ser humano (representadas nas gravuras rupestres do
Côa) e nas deslumbrantes paisagens dos vinhedos a perder de vista, descritos
por escritores famosos que aqui encontraram o lugar ideal para a sua escrita, tais
como Eça de Queirós, Miguel Torga e muitos outros. Linha de fronteira natural que
separa na parte Norte de Portugal as verdejantes terras beirãs da inóspita terra
transmontana, o Douro foi agora transformado num ícone paisagístico, desbravado
por uma recente navegabilidade segura onde despontam na ultrapassagem de
cada curva, verdadeiros quadros transcendentais de beleza e encantamento.
É esta a terra onde nasci e onde cada vez que a visito me completo cada vez mais
na existência e na redescoberta do prazer de viver: Douro: a minha terra’

04 | FEV a 02 | ABR
Sala de Exposições do Teatro Auditório Municipal de Alijó

desporto Sport

Atividades de Academia

Atividades Aquáticas

Condição Física
seg | qua | sex 12:45h

Lazer (por cada 45 Minutos)
seg a sex 17:30h às 20:30h
sab 9:30h às 12:15h | 15:00h às 17:45h

Zumba Gold
qua | sex 10:45h
Pilates
seg | qua 18:10h
Aeróbica-Zumba
ter | qui 18:10h

Hidroginástica
seg | qua 17:00h ou 19:30h
Natação Pinguins
ter | qui 17:00h
seg | ter | qui 18:00h
Natação Golf-Tub
ter | qui 18:45h

Última entrada 30 min antes da hora de fecho

Piscinas Municipais de Alijó
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
• As aulas de natação têm duração de 45 minutos
• Cada classe só pode iniciar com um mínimo de 10 alunos.
• Quando não se verificar o número mínimo de alunos, estes serão integrados numa turma do mesmo nível de ensino.
• As aulas decorrem de outubro a junho inclusive.
• O pagamento da mensalidade deve efetuar-se entre os dias 1 e 8 de cada mês.
• Sempre que o pagamento não estiver regularizado, o aluno não pode frequentar as aulas.
• Sempre que se justifique, a distribuição dos professores poderá ser alterada

Sport Desporto

Divisão de Honra

Iniciados

03 | dom | 15:00h

02 | sáb | 15:00h

Ac. Alijoense - Fontelas

Ac. Alijoense - Vila Pouca

10 | dom | 15:00h

09 | sáb | 15:00h

Vilar de Perdizes - Ac. Alijoense

Ac. Alijoense - Atei

17 | dom | 15:00h

16 | sáb | 15:00h

Ac. Alijoense - Vidago

Chaves B - Ac. Alijoense

24 | dom | 15:00h

23 | sáb | 15:00h

Santa Marta - Ac. Alijoense
31 | dom | 15:00h

Sabroso - Ac. Alijoense
Juniores
09 | sáb | 15:00h

Ac. Alijoense - Diogo Cão
16 | sáb | 15:00h

Régua - Ac. Alijoense
16 | sáb | 15:00h

Sanfinense - Vila de Perdizes
Juvenis
03 | dom | 10:00h

Fontelas - Ac. Alijoense

Ac. Alijoense - Abambres
Sub - 11
02 | sáb | 10:30H

Régua - Ac. Alijoense
09 | sáb | 10:30H

Ac. Alijoense - Vila Real e Benfica
Sub - 12
02 | sáb | 11:30H

Ac. Alijoense - Vila Real
09 | sáb | 10:30H

Chaves - Ac. Alijoense
16 | sáb | 10:30H

Ac. Alijoense - Diogo Cão
09 | sáb | 10:30H

10 | dom | 10:00h

Vila Real B - Ac. Alijoense

Ac. Alijoense - Sanfinense

Sub - 13

24 | dom | 10:00h

Vilar de Perdizes - Ac. Alijoense

02 | sáb | 10:00H

Ac. Alijoense - Sabrosa

Biblioteca Municipal public library

‘O meu livro tem bicho’
É um Projeto de Promoção da Leitura, dirigido ao público Pré-escolar e conta já
com cinco anos de existência.
Este projeto surge da certeza que temos de que só conseguiremos Crianças, Jovens
e Adultos Leitores se o prazer de ler e o contacto com os livros se proporcionar
desde as primeiras aprendizagens.
Início: outubro de 2018 | Data final: junho de 2019 | Periodicidade: quinzenal

Limpa Palavras
Levamos além dos livros, a vontade de partilhar com estes leitores as palavras
que habitam os livros. Percorremos os caminhos da literatura Infantil trabalhando
textos de poesia teatro e conto a pensar nas crianças do 1º ciclo. Nas escolas onde
não existe Biblioteca Escolar o fim de cada sessão de leitura culminará com a
requisição de livros na Biblioteca Itinerante.
Início: outubro de 2018 | Final: junho de 2019 | Periodicidade: quinzenal

Books Livros
A Bilioteca Municipal sugere...

A voz não é para gritar
de Elizabeth Verdick

Macbeth
de Jo Nesbo

Uma certa forma de vida
de Helena Sacadura Cabral

As mãos não são para bater
de Martine Agassi

Biblioteca Muncipal de Alijó
segunda a sexta
09:00h - 12:30h
14:00h - 17:30h

Museu Museum

Núcleo Museológico

Favaios
Pão e Vinho

segunda a domingo
10:00h - 17:00h
Preço: 1,50€
Isentos
Crianças com idade inferior a 12 anos
Residentes no Concelho de Alijó

next month...NO PRÓXIMO MÊS...

Banda Filarmónica De São Mamede Ribatua
CONCERTO DE PÁSCOA

20 ABR 16:00h

Limitada à lotação da sala

M6 | 70 min

Teatro Auditório Municipal de Alijó

contacts CONTACTOS
Município de Alijó

Bombeiros Voluntários

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.fb.com/municipioalijo

