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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).

Edição: Câmara Municipal de Alijó

Coordenação: Pelouro da Cultura

Concepção, Design Gráfico e Impressão: 

Teatro Auditório Municipal de Alijó

Tiragem: 1000 exemplares

Periodicidade: Mensal

Distribuição: Gratuita

Locais de distribuição:
Teatro Auditório Municipal
Gabinete de Apoio ao Munícipe
Biblioteca Municipal
Piscinas Municipais
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. 
A informação deverá ser recebida até ao dia 10 de cada mês. 
A Câmara Municipal de Alijó selecionará a informação a incluir 
nesta publicação de acordo com os critérios editoriais.
A programação pode ser alterada por motivos imprevistos.

A CULTURA MAIS PERTO DE SI.



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



SNiTCh - iNfilTrAdO
SEX | 14 | 21:30H >> SÁB | 15 | 16:00H
Realização: Ric Roman Waugh
Com: Dwayne Johnson, Susan Sarandon, Jon Bernthal    
Género: Thriller, Acção
Classificação: M/12                  Duração: 112 min.

Sinopse:
 Dwayne Johnson é John Matthews, um pai cujo filho 
adolescente é injustamente acusado de tráfico de drogas e 
que se depara com uma pena mínima de dez anos de prisão. 
Desesperado e determinado a resgatar o filho a todo custo, 
John faz um acordo com o advogado de acusação para 
se infiltrar no mais perigoso cartel de drogas da cidade e 
descobrir quem incriminou o rapaz e qual o motivo. Porém, 
John sabe que o preço é muito elevado pois, ao tentar evitar 
aquela prisão, está a arriscar não só a sua própria vida, mas 
também a de toda a sua família. 



SÁB | 28 | 16:00H >> SÁB | 29 | 21:30H
VigAriSTA À ViSTA

Realização: Seth Gordon
Com: Jason Bateman, Melissa McCarthy, John Cho

Género: Comédia
Classificação: M/12                  

Duração: 111 min.
Sinopse:
Sandy Patterson (Jason Bateman) recebe um telefonema 
de uma mulher que o avisa que alguém tentou roubar a sua 
identidade. Essa pessoa dá-lhe a conhecer um novo modelo de 
protecção de identidade e pede-lhe o nome, data de nascimento 
e número de segurança social. O que Sandy não pode imaginar 
é que, enquanto está a fornecer os seus dados, a sua identidade 
está a ser roubada. A partir desse momento, Diana (Melissa 
McCarthy) começa uma vida extravagante em Miami, gastando 
todo o dinheiro de Sandy em festas e luxos. Até ao dia em que, 
notificado pela polícia por extorsão de identidade e pelas dívidas 
astronómicas, decide procurar a causadora do seu infortúnio. Lá 
chegado vai conhecer uma mulher impossível que, para além de o 
ter levado à bancarrota, está decidida a fazer da sua vida um inferno.



Banda dE MúSica dE carlão
SÁB | 22 | 22:00H

     A Associação Cultural Recreativa e Musical da Banda de Música de 
Carlão tem a sua sede na freguesia de Carlão, concelho de Alijó, distrito 
de Vila Real. Foi fundada em 1990, por um conjunto de carloenses que 
puseram em prática o sonho de criar uma filarmónica. 
Os seus fundadores, que felizmente ainda estão praticamente todos 
entre nós subscreveram então um comunicado à população de Carlão 
no qual davam conta da criação da nova associação e da sua finalidade. 
Resolveram então ir de casa em casa para obterem os tão necessários 
donativos. E assim nasceu um sonho que nunca mais parou. 
A Banda iniciou o ensino da música com dois Maestros, José Amilcar 
Pinheiro e Carlos Sampaio ligados a esta terra umbilicalmente. 
Sempre em crescendo foi ao longo destes 20 anos orientada por 
vários maestros, dos quais é de justiça salientar Carlos Lopes Pereira, 
José Eduardo Gomes, Vasco Faria, Marco Maia, João Paulo Fernandes, 
Mário Costa e Luciano Pereira. Actualmente a Direcção Artística da 
Associação está entregue a Rui Sampaio.

CONCerTO de S. JOãO



Monumento - Castelo da Balsa (Murada).
Tipologia - Povoado Fortificado.
Cronologia - Idade do Ferro (I milénio a.C.), com ocupação
                          até à Alta Idade Média.
Função - Estrutura Militar (defensiva e habitacional).
Descrição - A “Murada da Balsa” é um povoado fortificado 
de grandes dimensões sobranceiro ao vale do rio Pinhão. 
O seu enquadramento paisagístico permite-lhe o controlo 
geoestratégico de uma vasta área que inclui o alongado troço 
da bacia do rio Pinhão, e a zona terminal Norte do planalto de 
Alijó. Este povoado possuía um complexo sistema defensivo 
constituído por duas linhas de muralha em granito e um fosso. 
A primeira linha de muralha, interna, definia e circundava 
na totalidade uma plataforma onde se terá desenvolvido o 
povoado propriamente dito. A segunda linha de muralha externa 
reforçava o conjunto de estruturas defensivas. Completava este 
sistema defensivo um fosso que se desenvolvia externamente às 
duas linhas de muralha pelos lados Norte e Noroeste.
Destaque ainda para uma mina, cuja galeria acompanha um 
filão de quartzo. Embora não tenha sido possível determinar com 
certeza a extração mineral aqui efetuada, não se deve escamotear 
a hipótese de ser o ferro o minério aqui extraído.
Mais informação sobre este monumento/visitas guiadas 
consultar: http://arqueologia.cm-alijo.pt | http://360.cm-alijo.pt
No próximo mês não perca a “viagem” ao Castelo de Cheires 
(Sanfins do Douro).

CONheCer O PASSAdO NO PreSeNTe...



eNergiA e TrANSfOrmAçãO
EXpoSição dE JoSé riBEiro

01 >> 15 dE JunHo
Sinopse:
Esculturas a homenagear a gente do Douro.

Local:
Núcleo Museológico Pão e Vinho - Favaios





  ocigóloesuM oelcúN
Favaios - Pão e Vinho

 Trata-se de uma exposição concebida pelo Museu do Douro 

dos 250 anos da Região Demarcada do Douro, e que inclui registos 

tantos outros), desde a 2ª metade do séc. XIX até 

EXPOSIÇÃO
Arqueologia e Modernidade no Douro

FOTOGRAFIA

16 
14

 junho

julho

a



horário
Segunda a Sexta

10:00h - 12:30h | 14:00h - 17:30h
Sábado: 15:00h - 18:00h

eSPAçO iNTerNeT

  ocigóloesuM oelcúN
Favaios - Pão e Vinho

 Trata-se de uma exposição concebida pelo Museu do Douro 

dos 250 anos da Região Demarcada do Douro, e que inclui registos 

tantos outros), desde a 2ª metade do séc. XIX até 

EXPOSIÇÃO
Arqueologia e Modernidade no Douro

FOTOGRAFIA

16 
14

 junho

julho

a



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 €

Aluguer de Espaços
Pavilhão Municipal

Início da prática desportiva: 01 de Outubro de 2012
Horários / Modalidades 
DESPORTOS COLETIVOS: (POR CADA 60 MINUTOS) 
SEGUNDAS, TERÇAS, QUARTAS, QUINTAS E SEXTAS – DAS 18H ÀS 23H.

Estádio Municipal

Início da prática desportiva: 01 de Outubro de 2012
Horários / Modalidades 
DESPORTOS COLETIVOS: (POR CADA 60 MINUTOS) 
SEGUNDAS, TERÇAS, QUARTAS, QUINTAS E SEXTAS – DAS 18H ÀS 23H.

Preçário



Mensalidades / Modalidades
Horário Modalidade Dias da Semana Hora Preço

1A Natação A.M.A Segundas e Quartas 18h às 18h45m 15 €
1B Natação A.M.A Segundas e Quartas 17h às 17h45m 15 €

2 A Natação Golfinhos Segundas 
Sextas

18h45m às 19h30m
18h às 18h45m 15 €

2 B Natação Golfinhos Terças e Quintas 18h às 18h45m 15 €

3 Natação Tubarões Quartas e Sextas 18h45m às 19h30m 15 €

4 Natação Seniores Terças e Quintas 18h45m às 19h30m (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

5 Natação Seniores Terças e Quintas 19h30m às 20h15m (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

6 Hidroginástica Segundas e Quartas 17h às 17h45m (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

7 Hidroginástica Segundas e Quartas 19h30m às 20h15m (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

8 Aeróbica / Step Terças e Quintas 18h10m às 19h (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

9 Aeróbica / Step Terças e Quintas 19h10m às 20h (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

10 Pilates Quartas 
 Sextas

19h10m às 20h
18h10m às 19h

(Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

11 FitnessKombat Segundas e Sextas 19h10m às 20h (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

12 Natação Seniores Terças e Quintas 17h às 17h45m (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €

13 Natação Seniores Terças e Quintas 20h15m às 21h (Maiores) 17.50 €
(Menores) 15 €



OlhO ViVO, OrelhA fiTA …
Projecto de continuidade. Formação de leitores. Pré leitores 
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. 
Para isso procuraremos organizar um fundo documental que 
privilegie o imaginário infantil, o despertar do sentido poético 
e artístico, as pequenas narrativas do quotidiano, as estruturas 
narrativas de tradição oral – poesia e prosa, assim como, a 
qualidade da ilustração. 
Público-alvo: Todas as crianças que frequentam o ensino Pré-
escolar.
Calendarização do projecto:
Periodicidade: quinzenal
Data de início: Novembro de 2012
Data final: Julho de 2013



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. 

Público-alvo:Crianças do 1º ciclo.
Periodicidade: quinzenal
Data de início: Novembro de 2012
Data final: Junho de 2013

A SAquiNhA dA flOr



A feSTA dAS PAlAVrAS

Sessão de leitura encenada a partir da adaptação de textos de 
escritores Portugueses. 
Público: utentes das IPSS’s do concelho
Local: Biblioteca Municipal
Periodicidade: Mensal



Sessão de leitura encenada a partir da adaptação de textos 
de escritores Portugueses. Projecto de continuidade, com 
três anos de existência, propõe a satisfação e o encantamento 
das palavras ditas em voz alta, estimulando a imaginação e 
contribuindo para a ocupação dos tempos livres de qualidade.      
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. 
Os livros lidos nestas sessões abordam em geral temas 
relacionados com o mundo rural, com religião, e por vezes, 
segue o calendário das efemérides nacionais e locais. Explora-se 
provérbios, adágios populares, lendas, contos, tradições de outros 
tempos, e os idosos partilham as experiências e vivências antigas.
Publico-alvo: utentes das  IPSS’s do concelho
Periodicidade: Quinzenal
Duração prevista de cada visita: aproximadamente 1 hora.
 

NóS VAmOS lá



SugeSTõeS de leiTurA

A TrocA

David Lodge

Cabala: Uma História de 
amor

lawrence Kusnher

Coisas de Mãe

sílvia alves
e

João Caetano

AindA nAdA?

Christian Voltz



17:30h - Receção dos grupos convidados
18:00h - Jantar de confraternização
20:00h - Desfile pela Rua Principal da aldeia com todos os 
grupos
20:30h - Início do Festival de Folclore, pela seguinte ordem:
 - Rancho Folclórico de Santa Eugénia
 - Grupo de Danzas Cangas - Pais de San Roque (Ponte
                        Vedra)
 - Grupo Folclórico de Tagilde (Vizela)
 - Festada de Cantares e Danças Sta. Maria (Vila Boa do
                       Bispo)
 - Rancho Folclórico de Freixiel (Freixiel)

Apoio:

iii feSTiVAl de fOlClOre
rancho Folclórico de Santa Eugénia
SÁB | 08



A receita angariada reverte na totalidade a favor da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Norte
Informações: 225 420 695 / 910 945 181
            daf.nrnorte@ligacontracancro.pt
Inscrições: D. Maria de Fátima Gracias - 259 959 427

CAmiNhAdA SOlidáriA
doM | 09 | 08:00H

JardiM dE aliJó - aliJó - 8 kM



Criada no decorrer deste ano lectivo, a Orquestra 
Juvenil Orff é composta por 30 elementos com idades 
que, na sua maioria, variam de entre os seis e os nove 
anos, oriundos de várias localidades do concelho.
Com um reportório que abrange desde o clássico ao 
tradicional português, esta é a segunda actuação ao vivo 
desta orquestra.

OrqueSTrA JuVeNil Orff
TEaTro audiTório Municipal dE aliJó

doM | 16 | 16:30H



Cascata tradicional de S. João e  S. Pedro
Música ao vivo com o grupo entrelynhas 
After hours com o dj beat jacker
Jantar a partir das 18 horas
Ementa: Sardinha assada, fêveras, salada de pimentos e caldo 
verde

S. JOãO e  S. PedrO
SÁB | 22
SÁB | 29

SanFinS do douro



Inscrições:
Até 11 de Junho - Balcão único da Câmara Municipal de Alijó 

 

21 >> 27 | JunHo

i CONCurSO de CASCATAS 
SANJOANiNAS AliJó 2013

Organização: Associação Cultural “O Plátano” de Alijó
            Câmara Municipal de Alijó



www.cm-alijo.pt


