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O HOBBIT: A DESOLAÇÃO DE SMAUG
SEX | 07 | 21:30H > SÁB | 08| 16:00H

Realização: Peter Jackson
Elenco: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard
Armitage, Hugo Weaving, Christopher Lee, Orlando
Bloom, Cate Blanchett
Género: Aventura, Fantasia
Classificação: M/12 Duração: 169 min.
Sinopse: Aqui se conta a grande aventura de Gandalf e
13 anões em busca do tesouro de Dale, guardado pelo
terrível dragão Smaug, no coração da Montanha Solitária
onde, em tempos, se situou o Reino de Erebor. Eles são
acompanhados por Bilbo Baggins, um pequeno hobbit
apreciador do conforto e quietude, pouco dado a tudo o que
possa pôr em causa a normalidade da sua vida. O seu encontro
com Gollum e a presença involuntária na Batalha dos Cinco
Exércitos são algumas das provas por que Bilbo terá de ultrapassar
e que o levarão a revelar uma coragem inesperada que vai
transformar o destino da Terra Média.

CHOVEM ALMÔNDEGAS 2

SEX | 21 | 21:30H > SÁB | 22| 16:00H
Realização: Cody Cameron, Kris Pearn
VERSÃO ORIGINAL
Género: Animação, Comédia
Classificação: M/6 Duração: 95 min.
Sinopse: Crescido e criado em Mastiga e Engole, uma
minúscula ilha do Atlântico que sobreviveu graças à
tradição de sardinhas enlatadas, Flint Lockwood
sempre teve ideias geniais. Um dia, num rasgo de
genialidade, descobre a fórmula química que
transforma água em alimentos, encontrando a
desejada solução para a dieta pouco variada dos seus
conterrâneos. Mas tudo é posto em causa quando
percebe que a sua invenção está a criar resultados
inesperados e altamente perigosos: os restos de comida
foram-se transformando em “comidanimais”, umas criaturas
terríveis que vêm pôr em causa a segurança da Humanidade.
Agora, para resolver a situação, ele vai ter de juntar os seus
melhores amigos e acabar de vez com tacodilos famintos,
chimpacamarões, serpentartes de maçã ou hamburgueranhas, antes
que eles levem o resto do mundo à extinção…

CONHECER O PASSADO NO PRESENTE...

Monumento - Edifício dos Paços do Concelho (Alijó).
Tipologia - Arquitetura Política e Administrativa de estilo
“Barroco”.
Cronologia - Séc. XVIII / XIX / XX - Época de Construção.
Função - Política e Administrativa: Câmara Municipal.
Descrição - O edifício da câmara municipal de Alijó
ergue-se no centro da vila, junto à principal estrada
que a atravessa. Em termos tipológicos e
cronológicos, enquadra-se numa arquitetura política e
administrativa, de tipo barroca, do século XVIII. Possui
planta retangular, de volume único e cobertura
homogénea com telhado de quatro águas. Junto ao
cunhal direito, existe um relógio quadrangular, em
cantaria, com numeração romana e, sobre o beiral, uma
sineira de arco de volta perfeita, albergando um sino. As
fachadas são rebocadas e pintadas de branco nos dois pisos
existentes, sendo que a fachada lateral direita é precedida por
escadaria de dois lanços opostos. Aí se desenvolve o atual
pelourinho do século XX, e na fachada posterior dois corpos
arquitetónicos contemporâneos e perpendiculares, assim como um
jardim. De realçar no frontão principal do edifício, o brasão real com as
cinco chagas e os sete castelos, encimado pela coroa dos Duques de
Bragança, e inferiormente a inscrição alusiva à sua construção.

O DOURO NOS CAMINHOS DA LITERATURA

Pina de Morais
1 a 13 de Fevereiro
Núcleo Museológico do Pão e Vinho - Favaios

João Pina de Morais nasceu em 6 de Janeiro de 1889,
No jornal A Democracia, de Vila Real começa a escrever
crónicas que lhe deram alguma notoriedade local.
Mas estávamos ainda muito longe do escritor
vigoroso que se havia de revelar mais tarde. De
qualquer forma, são as crónicas ali publicadas, a que
acrescentou outras, que constituem a matéria do seu
primeiro livro, publicado em 1917, intitulado Ânfora
Partida.
A passagem pelo teatro de guerra, onde sofreu um
severo gaseamento em La Lys, não podia deixar
indiferente a sensibilidade de escritor, daí resultando dois
livros, Ao parapeito (memórias de guerra) e O
soldado-saudade na Guerra Grande, que constituem um
conjunto de relatos vívidos e emocionantes da experiência
das trincheiras. A primeira dessas obras conheceu três edições
e foi considerado o melhor livro inspirado pela grande
conflagração mundial.
Sem embargo da recepção lisonjeira que o livro Ao parapeito (1919)
obteve, a grande força de Pina de Morais como escritor está nos seus
livros de contos: o já citado O soldado-saudade na Guerra Grande (1921),
A paixão do maestro (1922), História dum urso (infantil, 1923), Sangue
plebeu (1942) e Vidas e sombras (1949).

O DOURO NOS CAMINHOS DA LITERATURA

Domingos Monteiro
15 a 27 de Fevereiro
Domingos Monteiro (06/10/1903 - 17/08/1980) foi um
advogado, poeta e escritor português.
Defendeu diversos opositores do regime político então
vigente. A sua preocupação democrática levou-o
também a fundar, ainda muito jovem, o Partido da
Renovação Democrática, bem como, mais tarde, o Diário
Liberal.
A vocação literária acabou por se sobrepor à actividade
forense e política, e foi como escritor que ganhou
projecção e reconhecimento.
Ainda durante o ensino liceal em Trás-os-Montes,
publicou alguns poemas em O Dilúculo, um jornal local
de jovens. Com apenas dezasseis anos estreou-se nas
letras com a edição do seu primeiro livro de versos, Orações
do Crepúsculo. Este livro foi elogiosamente prefaciado por
Teixeira de Pascoaes a quem Domingos Monteiro dedica o
segundo livro, também de versos, Nau Errante, de 1921. Três
décadas mais tarde voltaria a publicar poesia, com Evasão, de
1953, e, em 1978 publicaria o seu último livro de versos, Sonetos.
Domingos Monteiro fez também algumas incursões no domínio
da história, do ensaio, da crítica e do teatro. Mas foi sobretudo como
ficcionista que alcançou renome. E, dentro da ficção, a sua forma
preferida de criação é a novela, género intermédio entre o conto e o
romance, publicou mais de uma quinzena de títulos, de que se destacam,
entre outros, O Mal e o Bem e O Primeiro Crime de Simão Bolandas.

FOTOGRAFIA – MEMÓRIA DE UM OLHAR

Recolha de fotografias antigas do Concelho de Alijó
Solicitamos a todos os munícipes que doem ou
emprestem temporariamente para digitalização,
fotografias ao Núcleo Museológico de Favaios, para
constituir o acervo do arquivo fotográfico digital e
preservar as memórias coletivas.
Pretendemos obter fotografias de temáticas variadas,
nomeadamente: monumentos e edifícios, igrejas e
capelas, paisagem, fatos e acontecimentos, tradições,
usos e costumes, cenas da vida familiar e outras que
considere relevantes.
As fotografias poderão ser entregues no Núcleo
Museológico de Favaios ou enviadas para o email
museu.favaios@cm-alijo.pt com uma autorização para
utilização da imagem.
A imagens deverão conter as seguintes informações: Nome
de autor, nome do proprietário, data real ou aproximada e
outras informações relevantes.
Mais informações:
Telefone: 259 950 073
Email: museu.favaios@cm-alijo.pt

Espaço Internet

Horário

Segunda a Sexta
09:00h - 13:00h | 14:00h - 18:00h
Sábado: 15:00h - 18:00h

Biblioteca

Sugestões de Leitura

O Gato e o escuro
Mia Couto

Chapéus para Alice
Julián Ríos

Da vida na escola

Manuela Castro Neves

4 & 1 Quarto
Rita Ferro

APRESENTAÇÃO DO LIVRO:

PE. AVELINO - MEMÓRIAS DO PÁROCO DE S. MARTINHO

SEX | 07 | 18:30H

Organizado por Maria Assunção Anes Morais
Biblioteca Municipal de Alijó
Padre Avelino tinha sempre aquele diálogo tão presente,
rico de lembranças, de sentimentos, de vivências. de
histórias que teimava em contar e recontar...
Recordo ainda o entusiasmo tão forte e vivo nas
Comemorações do Centenário do Nascimento de Miguel
Torga - Ano 2007... Como vibrou em tantas e tantas
atividades realizadas por vários organismos, entidades e
associações. Sempre pronto e disponível para tudo e para
todos...
Nunca se despedia verdadeiramente das pessoas, mas dizia
um “até breve”, pedindo sempre que o visitassemos de novo.
Às vezes, vinha até ao meio da estrada ou subia até ao seu
terraço e acenava-nos com entusiasmo, pedindo-nos que não
tyardássemos no regresso.
Padre Avelino não partiu... Ficará sempre nas nossas lembranças e
esboçaremos um sorriso para responder ao carinho que sempre nos
transmitiu.

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

“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.

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
Natação Pinguins
1A
Natação Pinguins
1B
Natação Golfinhos
2A
Natação Golfinhos
2B
Natação Tubarões
3

Dias da Semana

Hora

Preço

Segundas e Quartas

18h15m às 19h00m

15 €

Segundas e Quartas

15 €

Terças e Quintas

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

Quartas e Sextas

19h00m às 19h45m

15 €

4

Natação Adultos

Terças e Quintas

19h00m às 19h45m

17.50 €

5

Natação Adultos

Terças e Quintas

19h45m às 20h30m

17.50 €
(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 e Sextas

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
Quartas
Sextas
Segundas
Quintas

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

15 €
15 €

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 €

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

112

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

