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CINEMA
ÓSCAR DE MELHOR FILME

12 ANOS ESCRAVO

QUI | 17 | 21:30H > SEX | 18 | 21:30H
Realização: Barry Cook, Neil Nightingale
Elenco: John Leguizamo, Justin Long, Tiya Sircar
Género: Animação
Classificação: M/6 Duração: 87 min.
Sinopse: EUA, 1841. Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor),
um negro livre, vive em Nova Iorque com a mulher e as
duas filhas. Leva uma existência tranquila, entre os dotes
de carpinteiro e o talento para tocar violino. Atraído pela
ideia de uma vida melhor, aceita o convite de dois
homens para entrar numa digressão. Porém, a glória e o
lucro prometidos transformam-se num pesadelo
quando, após uma noite de copos, ele acorda acorrentado. A partir desse momento, torna-se escravo. Agora é
tratado por Platt, nome que lhe dão para esconder a sua
condição de homem livre, e é violentamente forçado a
omitir a sua identidade. É comprado pelo dono de uma
plantação no Louisiana, onde passará 12 anos até ser finalmente
libertado.

CONCERTO DA BANDA DE MÚSICA DE CARLÃO
SÁB | 19 | 16:00H - TEATRO AUDITÓRIO MUNICIPAL

O I Estágio de Orquestra de Sopros da Banda de Música de Carlão (I
EOS-Carlão), decorrerá de 15 a 19 Abril na ACRM da Banda de Música de
Carlão e tem como objetivos principais proporcionar uma oportunidade
de partilhar novas experiências musicais importantes para a formação
dos alunos e a possibilidade de adquirirem noções básicas importantes ao seu desenvolvimento musical.
Neste estágio, os participantes têm a possibilidade de trabalhar
um repertório destinado a várias formações de sopros, com
professores de elevada experiência artística o que proporcionará,
deste modo, uma oportunidade de partilhar novas experiências
musicais importantes para a sua formação.
O Estágio destina-se a todos os jovens músicos das Bandas de
Trás-os-Montes, independentemente do seu nível musical. O
objetivo principal é proporcionar a estes jovens através do
contacto com professores especializados, a possibilidade de
adquirirem noções básicas importantes ao seu desenvolvimento
musical.
O I EOS-BMC foi criado com o intuito de promover uma semana
cultural, desfrutando da beleza natural e da hospitalidade das
pessoas da aldeia de Carlão e da Vila de Alijó, tendo como objetivo a
apresentação de 2 concertos. Na Igreja de Carlão dia 18 de Abril às 21h
e no dia 19 de Abril pelas 16h, no Auditório Municipal de Alijó.

40 ANOS DE ABRIL
MÚSICA
POESIA

QUI | 24 | 21:30H
As comemorações do quadragésimo aniversário da
Revolução do 25 de Abril no Teatro Auditório Municipal
de Alijó consistem num espetáculo que mistura música e
poesia.
A actuação musical ficará a cargo do grupo “Quina de
Copos”, constituído por membros do concelho de Alijó e
cujo reportório é na sua maioria composto por músicas
de intervenção, nomeadamente de Zeca Afonso.
A leitura de poesia de intervenção será da responsabilidade de Ana Cristina Moreira.

CONHECER O PASSADO NO PRESENTE...

Monumento - Chafariz de Alijó.
Tipologia - Arquitetura infraestrutural, revivalista. Chafariz central de tanque
redondo e duas taças de estrutura piramidal em revivalismo maneirista.
Cronologia - Séc. XIX/XX - Construção do chafariz. No séc. XX, na 1ª
metade, colocação de estrutura férrea para suporte da torneira. Na 2ª
metade foi colocado um sistema mecânico para criação de jogos de
água no tanque.
Função (passada/atual) - Chafariz de utilidade pública.
Descrição - Sobre largo soco de planta circular formado por várias
lajes, assenta um tanque de planta circular, composto por duas
fiadas de lajes aparelhadas, sendo a inferior sensivelmente mais
saliente, com rebordo superior achatado e possuindo uma
moldura inferior. Do centro, eleva-se base circular, marcada por
várias molduras horizontais e verticalmente por falsas pilastras
salientes, sobre a qual assente coluna, mais estreita, decorada
por vários falsos nichos longilíneos, de arco de volta perfeita,
ladeados por falsas pilastras e intercalados por contrafortes
volutados. Segue-se taça circular plana, com bordo saliente
moldurado, e o segundo troço de coluna, sobre base quadrilobada e fuste liso. Sobrepõe-se uma segunda taça, também circular,
mas mais pequena e de bordo curvo. O remate longilíneo de tipo
pináculo é marcado por várias molduras, com pequenos elementos
no topo formando florão, de onde sai a água. Lateralmente e adossado
à base encontra-se uma estrutura de ferro, formando um ângulo decorado
por vários círculos no seu interior.

O DOURO NOS CAMINHOS DA LITERATURA...

João de Araújo Correia
29 | Mar >> 10 | Abr - Núcleo Museológico do Pão e do Vinho - Favaios
João Maria de Araújo Correia nasceu a 1 de Janeiro de 1899 na Casa da Fonte,
freguesia de Canelas do Douro, município de Peso da Régua, no seio de
uma família modesta. Adquiriu com o pai o gosto pelas obras de Camilo,
autor de "Mistérios de Fafe", o primeiro livro que leu por volta dos oito
anos.
Com 16 anos matriculou-se na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, assim fazendo a vontade ao pai, que sempre lhe
manifestara este desejo. Foi discípulo do Químico Ferreira da
Silva, do Histologista Abel Salazar e do Psiquiatra Magalhães
Lemos.
Concluiu o curso de Clínico Geral em 1927 e, no ano seguinte,
abriu um consultório na Régua, onde trabalhou toda a vida
como "o bom João Semana", como ele próprio dizia. De
qualquer forma, a sua actividade profissional não o impediu de
se dedicar igualmente à escrita. Pelo contrário, forneceu-lhe
muitos dos temas que lhe eram caros: o retrato das gentes
durienses e da ambiência da pequena burguesia provinciana.
Nos anos trinta passou a assinar as crónicas no jornal "O Mundo de
Lisboa" (1932) e, com dois amigos, fundou a empresa "Imprensa do
Douro", na Régua (1935). Publicou a sua primeira obra de reflexão
literária ("Linguagem Médica Popular Usada no Alto Douro", 1936) e o
seu primeiro livro intitulado "Sem Método – notas sertanejas" (1938).
Entre 1938 e 1980 foi autor de mais de 40 títulos, para além de artigos e
conferências publicados em jornais (locais, regionais e nacionais).

EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO

O DOURO NOS CAMINHOS DA LITERATURA...
Aquilino Ribeiro
12 | ABR >> 24 | ABR - Núcleo Museológico do Pãp e do Vinho - Favaios

Aquilino Gomes Ribeiro foi um escritor português.
É considerado por alguns como um dos romancistas mais fecundos da
primeira metade do século XX. Inicia a sua obra em 1907 com o
folhetim "A Filha do Jardineiro" e depois 1913 com os contos de
Jardim das Tormentas e com o romance A Via Sinuosa, 1918, e
mantém a qualidade literária na maioria dos seus textos, publicados com regularidade e êxito junto do público e da crítica.
A linguagem de Aquilino Ribeiro caracteriza-se fundamentalmente por uma excepcional riqueza lexicológica e pelo uso de
construções frásicas de raiz popular, cheias de provincianismos.
Aquilino foi sobretudo um estilista e, por isso, a sua linguagem
vernácula é arejada, frequentemente condimentada nos
diálogos com expressões entre grotescas e satíricas.
Apesar de ter optado por uma literatura de tradição, Aquilino
procurou ao longo da sua vida uma renovação contínua de
temas e processos, tornando-se assim muito difícil sistematizar a
temática da sua vastíssima obra.
Num número considerável de obras, Aquilino reflecte, ainda que
distorcidas pela imaginação, cenas da sua vida: o convívio com as
gentes do campo, a educação ministrada pelos sacerdotes, as conspirações políticas, as fugas rocambolescas, os exílios.

O DOURO NOS CAMINHOS DA LITERATURA

Miguel Torga
26 | ABR >> 09 | MAI - Núcleo Museológico do Pão e do Vinho - Favaios
Nasceu na localidade de São Martinho de Anta, em Vila Real a 12 de Agosto
de 1907, oriundo de uma família humilde de Sabrosa.
Emigrou para o Brasil em 19202 , ainda com doze anos, para trabalhar na
fazenda do tio, este apercebendo-se da sua inteligência, patrocina-lhe
os estudos. Distingue-se como um aluno dotado.
Em 1928, entra para a Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra e publica o seu primeiro livro de poemas, Ansiedade. Em
1929, com vinte e dois anos, deu início à colaboração na revista
Presença, folha de arte e crítica, com o poema Altitudes. A revista,
fundada em 1927 pelo grupo literário avançado de José Régio,
Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca era bandeira literária
do grupo modernista e bandeira libertária da revolução modernista.
A obra de Torga tem um carácter humanista: criado nas serras
transmontanas, entre os trabalhadores rurais, assistindo aos
ciclos de perpetuação da natureza, Torga aprendeu o valor de
cada homem, como criador e propagador da vida e da natureza:
sem o homem, não haveria searas, não haveria vinhas, não haveria
toda a paisagem duriense, feita de socalcos nas rochas, obra magnífica de muitas gerações de trabalho humano. Ora, estes homens e as
suas obras levam Torga a revoltar-se contra a Divindade Transcendente
a favor da imanência: para ele, só a humanidade seria digna de louvores, de
cânticos, de admiração.

EXPOSIÇÃO

Sugestões de Leitura

O Marinheiro de
Gibraltar
Marguerite Duras

Um Comércio
Respeitável

Philippa Gregory

aS ESTAÇÕES
Alain Grée
Luis Camps

O Sonhador
Ian McEwan

O DOURO NOS CAMINHOS DA LITERATURA

QUA | 26 | MARÇO > TER | 04 | ABRIL

Aquilino Ribeiro
Biblioteca Municipal de Alijó
Aquilino Gomes Ribeiro foi um escritor português.
É considerado por alguns como um dos romancistas mais fecundos da
primeira metade do século XX. Inicia a sua obra em 1907 com o
folhetim "A Filha do Jardineiro" e depois 1913 com os contos de
Jardim das Tormentas e com o romance A Via Sinuosa, 1918, e
mantém a qualidade literária na maioria dos seus textos, publicados com regularidade e êxito junto do público e da crítica.
A linguagem de Aquilino Ribeiro caracteriza-se fundamentalmente por uma excepcional riqueza lexicológica e pelo uso de
construções frásicas de raiz popular, cheias de provincianismos.
Aquilino foi sobretudo um estilista e, por isso, a sua linguagem
vernácula é arejada, frequentemente condimentada nos
diálogos com expressões entre grotescas e satíricas.
Apesar de ter optado por uma literatura de tradição, Aquilino
procurou ao longo da sua vida uma renovação contínua de temas
e processos, tornando-se assim muito difícil sistematizar a temática
da sua vastíssima obra.
Num número considerável de obras, Aquilino reflecte, ainda que
distorcidas pela imaginação, cenas da sua vida: o convívio com as
gentes do campo, a educação ministrada pelos sacerdotes, as conspirações
políticas, as fugas rocambolescas, os exílios.

EXPOSIÇÃO

O QUE PODEMOS RETIRAR DESTAS HISTÓRIAS
APRESENTAÇÃO DO LIVRO > SEX | 05 | 15:00H

Biblioteca Municipal de Alijó
Oradora convidada: Profª Dulce Leite
Breve nota sobre o escritor:
Guilherme Pereira Teles é uma criança com nove anos e que frequenta o 4ºano de escolaridade. Estas histórias foram idealizadas,
quando tinha 7 anos, durante uma pequena viagem e mais tarde
escritas e ilustradas. Este pequeno escritor escreve frequentemente histórias infantis que guarda só para si.
Desta vez decidiu partilhar com outras crianças a magia e a
emoção que envolve cada história que escreve.
O que podemos retirar destas histórias
O título deste livro, baseia-se na moral que dá fim a cada história
que o constitui. O peixinho que não tinha amigos, o cão ladrão e
o macaco que queria namorar são algumas dessas histórias.

EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DO CENTENÁRIO
DO NASCIMENTO DE ALVES REDOL

SEG| 21| ABRIL > SEG | 28| ABRIL
Biblioteca Municipal de Alijó

No âmbito da comemoração do centenário do nascimento de
Alves Redol, a Direcção de Cultura do Norte e o Museu de
Neo-Realismo disponibilizaram uma exposição dedicada à vida
e obra do escritor.

“A SAQUINHA DA FLOR”
Projecto de continuidade. Leitores iniciais.
Leitores medianos
Inspirados no título de um livro de Matilde Rosa Araújo, “A
saquinha da flor “ partimos mais uma vez à boleia da B.I.
Levamos além dos livros, a vontade de partilhar com os
leitores do 1º ciclo as palavras que habitam os livros.
Em parceria com os docentes do 1º ciclo, percorreremos
os caminhos da literatura Infantil e a nossa proposta para
este ano letivo será o trabalho de textos de poesia teatro
e conto.

NÓS VAMOS LÁ

Este projecto consiste na visita da Biblioteca Itinerante e
de Sessões de Leitura em voz alta para os utentes das
IPSS’s do concelho de Alijó, contribuindo para realçar o
papel social da leitura como instrumento de
solidariedade.

OLHO VIVO, ORELHA FITA

Projecto de continuidade. Formação de leitores. Pré leitores
Desenvolvido em contexto escolar, tem como principal
objetivo contribuir de uma forma continuada numa
intervenção precoce na promoção de competências
pré-leitoras em crianças do ensino pré-escolar do
concelho.

Espaço Internet

Biblioteca Municipal de Alijó

Horário

Segunda a Sexta
09:00h - 17:30h
Sábado: 14:00h - 18:00h

Piscinas Municipais
Preçário
Lazer:
(por cada 45 minutos)
Segunda a Quinta - Feira Crianças até aos 6 anos
(obrigatoriamente acompanhadas por um adulto)
das 18:00h às 20:15h
Menores de 18 anos
Sexta - feira
(Dos 7 aos 11 obrigatoriamente acompanhadas por um
17:00h às 20:15h
adulto)
Cartão Jovem (Dos 18 aos 25 anos)
Sábado
09:30h às 12:15h / 15:00h Cartão Jovem / Alijovem (Dos 12 aos 17 anos)
Cartão Alijovem (Dos 18 aos 35 anos)
às 17:45h
Maiores de 18 anos

Dias de Semana

Fim-de-semana

Grátis

Grátis

1,00 €

1,50 €

1,80 €

2,25 €

0,90 €

1,35 €

1,80 €

2,25 €

2,00 €

2,50 €

Condições de utilização:
• As aulas de natação terão duração de 45 minutos.
• Cada classe só pode iniciar-se com um mínimo de 10 alunos.
• Quando uma classe deixar de ter o número mínimo de alunos, esses alunos serão
enquadrados em outra turma do mesmo nível de ensino.
• As aulas decorrem de Outubro a Junho inclusive.
• O pagamento da mensalidade deve efectuar-se entre o dia 1 e dia 8 de cada mês.
• Sempre que o pagamento não estiver em ordem, o aluno não pode frequentar as aulas.
• Sempre que se justifique a distribuição dos professores esta poderá ser alterada.

Mensalidades / Modalidades
Horário
Modalidade Dias da Semana
Natação Pinguins
Segundas e Quartas
1A
Natação Pinguins
Segundas e Quartas
1B
Natação Golfinhos Segundas e Sextas
2A
Natação Golfinhos Terças e Quintas
2B
Natação Tubarões Quartas e Sextas
3

Hora

Preço

18h15m às 19h00m

15 €

17h15m às 18h00m
19h00m às 19h45m
18h15m às 19h00m
18h15m às 19h00m

15 €

19h00m às 19h45m

15 €
17.50 €

15 €
15 €

4

Natação Adultos

Terças e Quintas

19h00m às 19h45m

5

Natação Adultos

Terças e Quintas

19h45m às 20h30m

17.50 €

6

Hidroginástica

Segundas e Quartas

17h15m às 18h00m

7

Hidroginástica

Segundas e Quartas

19h45m às 20h30m

8

Aeróbica / Step

Terças e Quintas

18h15m às 19h

9

Aeróbica / Step

Terças e Quintas

19h15m às 20h

(Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €
(Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €
(Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €
(Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €
(Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

Segundas
Quartas
Terças
Quintas

19h15m às 20h
19h15m às 20h
18h15m às 19h e 19h15m às 20h
18h15m às 19h e 19h15m às 20h

10

Pilates

11

Zumba

12

Natação Adultos

Terças e Quintas

17h às 17h45m

17.50 €

13

Natação Adultos

Terças e Quintas

20h30m às 21h15m

17.50 €

(Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

III CONCURSO PÉ DE DANÇA

TER | 29 | 14:00H - TEATRO AUDITÓRIO MUNICIPAL
A Rede Social, pelo terceiro ano consecutivo, vai comemorar o
Dia Internacional da Dança, dia 29 de abril, realizando o III
Concurso de Dança “Pé de Dança”, com a participação dos
idosos das Instituições de Solidariedade Social do
Concelho ( IPSS(s). O Concurso vai decorrer no dia 29 de
abril, pelas 14 horas, no Teatro Auditório Municipal de
Alijo.

VISITAS GUIADAS
INSCRIÇÕES ONLINE
http://arqueologia.cm-alijo.pt

SÓ VISTO - TEATRO FÓRUM BOTICAS

SEX | 05 | 21:30H - SÃO NOBRE B. V. PINHÃO
Sinopse: Só Visto, o sétimo espetáculo do Teatro Fórum Boticas, assenta
em textos escritos por alguém que há muito apreciamos, o escritor
andaluz José Moreno Arenas. Integra duas peças recentes, O Túnel e A
Hipoteca, mais quatro “pulgas dramáticas”: A vassoura, O exibicionista, O progresso e Os óculos.
São pequeníssimos apontamentos, quase sem palavras, que,
como o nome indica, visam espicaçar o espetador e fazê-lo ter
olhos para a realidade, e não apenas para as sombras, para o
aparente. A lógica ingénua (fazendo lembrar o cinema mudo de
um Buster Keaton ou de um Chaplin), que o autor imprime nos
seus textos, revela-se duma indesmentível eficácia dramática.
O Túnel e A Hipoteca, peças de maior duração, não são meras
alfinetadas. São, contundentes golpes nos preconceitos e na
falsidade que continua a reinar no “mundo pretensamente
civilizado” em que vivemos. O Túnel fala-nos da imensa dificuldade em erradicar algumas situações injustas. É a representação, em
cerca de 20 minutos, da chamada guerra dos sexos, mas numa
perspetiva inteiramente nova. A Hipoteca mostra-nos, por absurdo,
como a ganância é insaciável e pode levar a situações inimagináveis,
como aquelas por que passam, hoje, Gregos, Portugueses, Espanhóis,
Irlandeses, Italianos e outros povos.

“SOCORRO PAIZINHO, JÁ SOU DOUTORA” - TEAR DOURO
SÁB | 12 | 21:30H - SALÃO NOBRE DOS B. V. PINHÃO
Sinopse:
“Socorro paizinho, já sou Doutora!” é uma comédia que conta a
história de Maria da Graça Perfeito Mansinho, mais conhecida por
Gracinha.
Maria da Graça Formou-se em Medicina (bastante tarde) ,
cumprindo o sonho da sua mãe, mas contra a sua vontade.
A história desenrola-se na inauguração do consultório médico e
relata as peripécias de Maria da Graça e da sua mãe Maria Odete
Perfeito, enquanto assistente da médica.
Autoria e encenação: Jorge Saraiva
Textos: TEAR Douro

APRESENTAÇÃO DO LIVRO: ALVES REDOL E O DOURO
CORRESPONDÊNCIA PARA FRANCISCO TAVARES TELES

SEX | 18 | 18:00H - VINTAGE HOUSE HOTEL - PINHÃO

Gaspar Martins Pereira (Org.)
António Mota Redol (Colaboração)
António Tavares Teles (Colaboração)
Há quase quarenta anos, Francisco Tavares Teles, destinatário das
cartas que se publicam neste volume, escrevia um valioso testemunho sobre Alves Redol no Douro, em que concluía: “Se um dia se
publicarem as cartas que possuo de Alves Redol, elas dirão,
melhor do que eu, da sua história no Douro. E também contarão
muito da própria história do escritor que, com tanto amor,
sacrifício e coragem, foi cumprindo a missão a que se devotou a
favor do povo português. Um povo que sempre se há-de mirar
na sua obra, orgulhoso de se ver retratado com admiração e
respeito por um autêntico Amigo.
Alves Redol conheceu Francisco Tavares Teles em Setembro de
1943, quando esteve pela primeira vez no Douro. Nessa altura, o
escritor pretendia reunir informações relacionadas com o
trabalho na região duriense, para um livro que deveria integrar
uma colecção sobre O Trabalho em Portugal, a Lançar pela Editorial
Inquérito. Foi José Arnaldo Monteiro, editor da Régua, quem guiou
Redol nessa sua primeira estadia duriense, o levou ao Pinhão e o
apresentou a Francisco Tavares Teles.

CONTACTOS
Município de Alijó
Telef.: 259 957 100
Fax: 259 959 738
E-mail: geral@cm-alijo.pt
Teatro Auditório Municipal
Telef.: 259 957 105
E-mail: auditorio@cm-alijo.pt
Biblioteca Municipal
Telef.: 259 957 114
E-mail: biblioteca@cm-alijo.pt
Piscinas Municipais
Telef.: 259 957 103
E-mail: desporto@cm-alijo.pt
Posto de Turismo
E-mail: turismo@cm-alijo.pt
Telef.: 259 950 095
Núcleo Museologico de Favaios
Telef.: 259 950 073
E-mail: museu.favaios@cm-alijo.pt
Pousada da Juventude
Telef.: 259 958 131
E-mail: alijo@movijovem.pt
Em caso de emergência
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Hospital de Alijó
259 959 210
Guarda Nacional Republicana
Alijó
259 950 543
Pinhão
254 732 163
Bombeiros Voluntários:
Alijó
259 959 345
Cheires
259 686 259
Favaios
259 949 342
Pinhão
254 732 494
Sanfins do Douro
259 686 132
S. Mamede Ribatua
259 663 145

Em caso de Incêndio

117

Linha Saúde 24

Farmácias:
Farmácia do Hospital – Alijó
259 959 160
Farmácia Dr. Henrique Pereira – Alijó
259 959 122
Farmácia Espírito Santo
Unipessoal – Alijó
259 949 217
Farmácia de Favaios - Favaios
259 949 460
Farmácia Saraiva – Pinhão
254 732 105
Farmácia das Tílias - Vilar de Maçada
259 918 046
Pharma- Espírito Santo - Sanfins do Douro
259 686 281

808 24 24 24

Linha Verde Recados
da Criança

800 20 66 56

www.cm-alijo.pt

