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Para receber a Agenda Municipal em formato digital no seu 
correio electrónico, ou receber informações no telemóvel 
dos espetáculos que irão decorrer, envie os seus dados para: 
agenda.municipal@cm-alijo.pt,  com o seu nome, correio 
electrónico para recepção e número de telemóvel (opcional).
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Posto de Turismo
Pousada da Juventude

Se desejar divulgar iniciativas, contribuir com sugestões ou 
receber mensalmente em sua casa esta edição, contacte-nos  
através do endereço: 
Teatro Auditório Municipal, 
Av. Teixeira de Sousa 5070 - 012 Alijó; 
Por correio electrónico: agenda.municipal@cm-alijo.pt; 
Por fax: 259 959 738. 
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A Câmara Municipal de Alijó selecionará a informação a incluir 
nesta publicação de acordo com os critérios editoriais.
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A CULTURA MAIS PERTO DE SI.



DIANA
CINEMA

 Filme biográ�co que se inspira na obra "Diana: 
Her Last Love", escrito por Kate Snell sobre os últimos dois 
anos de vida da princesa Diana, já após o divórcio do 
príncipe Carlos, o�cializado a 28 de Agosto de 1996. A 
acção segue a secreta história de amor entre ela e o médico 
paquistanês Hasnat Kahn, que foi, segundo muitos, o 
grande amor da sua vida.
 A sua trágica e inesperada morte aos 36 anos, 
após um acidente de carro na cidade de Paris a 31 de 
Agosto de 1997, foi seguida de alguma polémica e de um 
enorme luto público pelo mundo inteiro. Ao funeral, 
realizado a 6 de Setembro do mesmo ano, assistiram 
milhões de pessoas em todo o mundo, naquele que foi um 
dos eventos mais vistos da história da televisão.

SEX | 10 | 21:30H > SÁB | 11 | 16:00H
Realização: Oliver Hirschbiegel
Elenco: Naomi Watts, Naveen Andrews, Douglas Hodge
Género: Drama, Biogra�a
Classi�cação: M/12  Duração: 113 min.



FROZEN: O REINO DO GELO
CINEMA

 Há algum tempo, um terrível incidente condenou 
o reino de Arendelle a um Inverno sem �m. Nesse reino 
triste e frio vive a princesa Anna que, apesar das 
circunstâncias, tem um carácter optimista que a faz 
acreditar que nem tudo está perdido. Assim, decidida a não 
se deixar abater seja pelo que for, embarca numa longa 
viagem para encontrar a sua irmã Elsa, a Rainha das Neves 
que, com os seus poderes sobre o gelo e a neve, foi a 
causadora de tudo e é a única que pode reverter a situação. 
Ao seu lado vai a sua amiga rena, um carismático boneco de 
neve e Kristo�, um jovem campónio cheio de boas 
intenções. Mas serão eles capazes de sobreviver à 
tempestade e regressar com Elsa a tempo de salvar o reino?

SEX | 24 | 21:30H > SÁB | 25 | 16:00H
Realização: Chris Buck, Jennifer Lee
Versão Portuguesa
Género: Animação, Comédia
Classi	cação: M/6  Duração: 108 min.
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IV ENCONTRO DE CANTADORES 
DE JANEIRAS

FOLCLORE

Atuações:
Associação Cultural “O Plátano” de Alijó
Rancho Folclórico de Carlão
Associação Cultural e Recreativa de Vila Flor
Grupo de Cantares de Carrazeda de Ansiães

Apoios: 
Município de Alijó
Junta de Freguesia de Alijó
Agrupamento de Escolas de Alijó

SÁB | 18 | 21:00H



CONHECER O PASSADO NO PRESENTE
Monumento - Mamoa nº 3 da Estante (Alijó).
Tipologia - Anta (Monumento Megalítico).
Cronologia - Neolítico (IV - III milénio A.c.).
Função - Local de enterramento e de culto ligado à morte.
Descrição - A Anta nº 3 da Estante está localizada em plena Serra da 
Burneira, sito na freguesia de Alijó, concelho de Alijó e distrito de 
Vila Real. O seu topónimo é “Estante”. 
Em termos paisagísticos a Anta nº 3 da Estante encontra-se 
rodeada de a�oramentos graníticos, alternando com zonas 
planálticas repletas de vegetação rasteira. É uma anta de pequenas 
dimensões onde ainda é possível observar a presença de 5 esteios, 
quatro “in situ” e um ligeiramente deslocado do seu lugar original. 
Estes organizam a estrutura da câmara original. Perto deste 
arqueossítio encontramos a tampa/lage de cobertura que 
apresenta arte megalítica, visível através da presença de múltiplas 
covinhas ou “fossetes” gravadas na sua superfície interna. A anta 
apresenta vestígios bem evidentes da sua “mamoa”, constituída 
por pedras, quartzos e terra que se misturam formando um 
montículo arti�cial sólido. De destacar que segundo “RODRIGUES, 
Miguel (1990)”, poderia ter existido nas proximidades um povoado 
aberto, atualmente indetetável por via da existência de vegetação 
densa circundante.

Mais informação sobre este monumento/visitas guiadas consultar: 
http://arqueologia.cm-alijo.pt | http://360.cm-alijo.pt
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SugeStõeS de Leitura
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BiBLioteca



OLHO VIVO, ORELHA FITA …
BIBLIOTECA

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”

BIBLIOTECA

Projecto de continuidade. Leitores iniciais. 
Leitores medianos

Inspirados no título de um livro de Matilde Rosa Araújo, “A 
saquinha da �or “ 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.
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“NÓS VAMOS LÁ” 
BIBLIOTECA

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. 
. 



Lazer: 
(por cada 45 minutos) 
Segunda a Quinta - Feira 
das 18:00h às 20:15h
Sexta - feira
17:00h às 20:15h
Sábado
09:30h às 12:15h / 15:00h 
às 17:45h

Dias de Semana Fim-de-semana
Crianças até aos 6 anos
(obrigatoriamente acompanhadas por um adulto) Grátis Grátis

Menores de 18 anos
(Dos 7 aos 11 obrigatoriamente acompanhadas por um 
adulto)

1,00 € 1,50 €

Cartão Jovem (Dos 18 aos 25 anos) 1,80 € 2,25 €

Cartão Jovem / Alijovem (Dos 12 aos 17 anos) 0,90 € 1,35 €

Cartão Alijovem (Dos 18 aos 35 anos) 1,80 € 2,25 €

Maiores de 18 anos 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. 

Preçário

PiScinaS MuniciPaiS



Mensalidades / Modalidades
Horário Modalidade Dias da Semana Hora Preço

1A Natação Pinguins Segundas e Quartas 18h15m às 19h00m 15 €
1B Natação Pinguins Segundas e Quartas 17h15m às 18h00m 15 €

2 A Natação Golfinhos Segundas e Sextas 19h00m às 19h45m
18h15m às 19h00m 15 €

2 B Natação Golfinhos Terças e Quintas 18h15m às 19h00m 15 €

3 Natação Tubarões 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 €

6 Hidroginástica Segundas e Quartas 17h15m às 18h00m (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

7 Hidroginástica Segundas e Quartas 19h45m às 20h30m (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

8 Aeróbica / Step Terças e Quintas 18h15m às 19h (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

9 Aeróbica / Step Terças e Quintas 19h15m às 20h (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

10 Pilates Quartas 
 Sextas

19h15m às 20h
18h15m às 19h

(Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

11 Zumba Segundas
Quintas

19h15m às 20h
18h15m às 19h

(Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

12 Natação Adultos Terças e Quintas 17h às 17h45m 17.50 €

13 Natação Adultos Terças e Quintas 20h30m às 21h15m 17.50 €



horário
Segunda a Sexta

10:00h - 13:00h | 14:00h - 18:00h
Sábado: 15:00h - 18:00h

eSPaço internet



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

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

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
E-mail: museu.pv@cm-alijo.pt
Pousada da Juventude
Telef.: 259 958 131
E-mail: alijo@movijovem.pt 

contactoS

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



www.cm-alijo.pt


