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Realização: Barry Cook, Neil Nightingale
Elenco: John Leguizamo, Justin Long, Tiya Sircar

Género: Animação
Classi�cação: M/6
Duração: 87 min.
Sinopse:
Aqui, a história natural é levada muito a sério. Através do uso de 

tecnologia de ponta e modelos mecânicos combinados com as 
mais recentes descobertas cientí�cas, são recriadas paisagens e 

sons de há 70 milhões de anos, durante a época do Cretáceo Superior, 
quando répteis de todos os tipos e dimensões dominavam o planeta. 

Neste cenário se recria a história de um jovem “Pachyrhinosaurus” que, 
inadvertidamente, se torna num herói improvável para os da sua espécie. 

O TEMPO DOS DINOSSAUROS
SEX | 14 | 21:30H  > SÁB | 15 | 16:00H 
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OS JOGOS DA FOME: EM CHAMAS
SEX | 28| 21:30H > SÁB | 29 | 16:00H

Realização: Francis Lawrence
Elenco: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth,
               Elizabeth Banks
Género: Drama, Acção
Classi�cação: M/12  Duração: 146 min.
Sinopse:
Alguns meses após a 74.ª edição dos Jogos da Fome, que 
sagrou Katniss Everdeen e Peeta Mellark como vencedores, os 
jovens são obrigados a deixar família e amigos e percorrer os 
12 Distritos, marcando presença em eventos o�ciais. Nessas 
visitas, a jovem Katniss apercebe-se de um sentimento de 
revolta que lhe alimenta a esperança numa rebelião colecti-
va. Porém, o Capitólio está ainda sob o controlo do terrível 
Presidente Snow que, ao perceber o perigo que cada um dos 
vencedores representa enquanto símbolo de força e liberdade, 
decide preparar um novo evento: uma edição especial dos jogos, 
nos quais os vencedores dos anos anteriores terão de digladiar-se 
entre si, até à morte.



Sinopse: Tudo por causa de 50 litros de tinta de 
esmalte branco. O Camarada Mioussov é uma 
comédia russa escrita por Valentin Kataev em 

1947, em que Zaitsev, um simples funcionário, 
deve obter a assinatura do camarada Mioussov 

que está numa casa de repouso chamada Girassóis.
A comédia é baseada numa série de mal entendidos 

que levam às maiores trapalhadas: o que quer a 
assinatura, a que pensa que tem um amante, 

o que se faz passar por marido de outra, o 
que pensa que o vão matar… 

en�m, um leque variadíssimo de 
peripécias que vão arrancar 

gargalhadas de satisfação.
 Esta peça recebeu o galardão de melhor 

peça de teatro 2013 no Festival Nacional de 
Teatro de Proença-a-Nova.

O CAMARADA MIOUSSOV
SÁB | 22| 22:00H 



CONHECER O PASSADO NO PRESENTE...
Monumento: Pelourinho de Alijó.
Tipologia: Arquitetura jurisdicional, revivalista.
Cronologia: Séc. XIII (construção do pelourinho primitivo); Séc. 
XIX/XX (derrube do pelourinho a pretexto de se fazerem obras no 
pavimento da praça, procedendo-se assim à reconstrução do 
pelourinho).
Função (passada/atual): Marco jurisdicional/Marco histórico-
cultural classi�cado como Imóvel de Interesse Público desde 
1933.
Descrição: Urbano, isolado, o atual Pelourinho de Alijó situa-se no 
centro da vila, junto à principal estrada que a atravessa e ergue-se no 
centro de um pequeno largo que ladeia o edifício dos Paços do 
Concelho. Sobre soco de planta quadrada composto por dois degraus, 
assenta a base monolítica também quadrada com cavidade para encaixe do 
fuste cilíndrico. Este possui bocel junto à base e remate com gola e colarinho, 
capitel de chapa rasa com moldura, encimado por uma base cónica com remate 
esférico. O soco do pelourinho apresenta-se envolvido por uma proteção com gradea-
mento metálico.

Mais informação sobre este monumento/visitas guiadas consultar: http://arqueologia.cm-alijo.pt 





O DOURO NOS CAMINHOS DA LITERATURA
SÁB | 01 > QUI | 13

Guerra Junqueiro
Núcleo Museológico do Pão e do Vinho - Favaios
Abílio Manuel Guerra Junqueiro foi bacharel formado em direito pela 
Universidade de Coimbra, alto funcionário administrativo, político, deputa-
do, jornalista, escritor e poeta . Foi o poeta mais popular da sua época e o 
mais típico representante da chamada "Escola Nova". Poeta panetário, a 
sua poesia ajudou a criar o ambiente revolucionário que conduziu à 
implantação da República.
Guerra Junqueiro iniciou a sua carreira literária de maneira promissora 
em Coimbra no jornal literário A folha, dirigido pelo poeta João Penha, 
do qual mais tarde foi redator. Aqui cria relações de amizade com 
alguns dos melhores escritores e poetas do seu tempo, grupo 
geralmente conhecido por Geração de 70.
Guerra Junqueiro desde muito novo começou a manifestar notável 
talento poético, e já em 1868 o seu nome era incluído entre os dos 
mais esperançosos da nova geração de poetas portugueses. No 
mesmo ano, no opúsculo intitulado "O Aristarco português", 
apreciando-se o livro "Vozes sem eco", publicado em Coimbra em 
1867 por Guerra Junqueiro, já se prognostica um futuro auspicioso ao seu 
autor.
Para além de escritor Guerra Junqueiro teve também uma notável carreira 
política ocupando os cargos de secretário-geral do Governador Civil dos distritos 
de Angra do Heroísmo e de Viana do Castelo, deputado pelo círculo de Macedo de Cavaleiros 
e embaixador de Portugal na Suiça.



Trindade Coelho
Núcleo Museológico do Pão e do Vinho - Favaios

José Francisco Trindade Coelho foi um escritor, magistrado e 
político português.
A sua obra re�ecte a infância passada em Trás-os-Montes, num 
ambiente tradicionalista que ele �elmente retrata, embora sem 
intuitos moralizantes. O seu estilo natural, a simplicidade e candu-
ra de alguns dos seus personagens, fazem de Trindade Coelho um 

dos mestres do conto rústico português. Dedicou-se a uma intensa 
actividade pedagógica, na senda de João de Deus, tentando elucidar 

o cidadão português para a democracia.
Encontra-se colaboração da sua autoria nas revistas A Leitura e Branco 

e Negro.
As suas obras são: Os Meus Amores, A ABC do Povo, A Minha Candidatura 

por Mogadouro, Cartilha do Povo, In Illo Tempore, O Primeiro Livro de Leitura, 
Segundo Livro de Leitura, Terceiro Livro de Leitura, Manual Político do Cidadão 
Português, Autobiogra�a e Cartas, O Senhor Sete, O Desajeitado (póstuma).

O DOURO NOS CAMINHOS DA LITERATURA
SÁB | 15 > QUI | 27



SugeStõeS de Leitura

diaS exempLareS
michael Cunnigham

uma QueStão de 
orguLho

Linda Carlino

No reiNo do 
CaSteLiNho daS duaS 

torreS
Luísa ramos Ferreira

oS pirataS
manuel antónio pina



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 Tormen-
tas 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 re�ecte, ainda que distorcidas pela imaginação, 

cenas da sua vida: o convívio com as gentes do campo, a educação ministrada pelos sacerdo-
tes, as conspirações políticas, as fugas rocambolescas, os exílios.

O DOURO NOS CAMINHOS DA LITERATURA
QUA | 26 | MARÇO > TER | 04 | ABRIL



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.



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.

“A SAQUINHA DA FLOR”



“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. 



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 €



21:30h - Atuação de Daniel Moutinho 

Entrega de prémios aos melhores mascarados:

1ª prémio 50€
2º prémio 30€

3º prémio 20€

Local - Casa da cultura de carlão

Organização - União de Freguesias de 
Carlão e Amieiro

BAILE DE MÁSCARAS
SÁB | 01| 21:30H 



A FARSA DO CARNEIROS
TEF - Teatro Experimental Flaviense
Local: Teatro António Augusto Assunção Favaios

Elenco:
Joaquim Lopes - Mercador Guilherme 
Paulo Chaves - Advogado Pathelin
Elsa Moço - Srª Silvina
Eduardo Fernandes - Juiz ...
Rui Pinto - Pastor Tomás Cabreiro 

Técnica:
Valdemar Coutinho - Luzes 
Luís Pinto - Som
António Martins - Carpintaria de Cena 
Ru�no Martins - Direcção 
Olinda Martins - Guarda Roupa 

Encenação: Ruy De Matos

SÁB | 22| 21:30H 



Amieiro

10:00h – Atuação do Grupo de Bombos do  
                   Amieiro

11:00h – Prova cega de vinhos
12:30h – Porco no espeto

15:00h – Entrega de prémios aos melhores vinhos
15:30h – Atuação grupo de rua da Banda de

              Música de Carlão

PROVA DE VINHOS
DOM | 30



iNSCriÇõeS oNLiNe
http://arqueologia.cm-alijo.pt

ViSitaS guiadaS



Visite

http://360.cm-alijo.pt



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
Telef.: 259 950 073
E-mail: museu.favaios@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


