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agenda.municipal@cm-alijo.pt, com o seu nome, correio
electrónico para recepção e número de telemóvel (opcional).
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Av. Teixeira de Sousa 5070 - 012 Alijó;
Por correio electrónico: agenda.municipal@cm-alijo.pt;
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Cinema

O Impossível
Sex | 05 | 21:30h >> sáb | 06 | 16:00h
Relização: Juan Antonio Bayona
Elenco: Naomi Watts, Ewan McGregor,
Geraldine Chaplin, Tom Holland
Género: Drama
Classificação: M/12 Duração: 114 min.
Sinopse:
2004. Maria e Henry decidem passar as férias de Natal
na Tailândia com os três filhos de ambos. Porém, na
manhã de 26 de Dezembro, as águas calmas junto
ao hotel onde estavam hospedados transformamse numa onda gigante que engole tudo e todos
à sua volta. Violentamente arrastados pela água,
acabam perdidos uns dos outros, sobrevivendo
apenas graças à generosidade dos que também
lutavam pela sua própria vida. Inspirado num
evento verídico, esta é a história da família Belón,
que milagrosamente escapou com vida a uma das
maiores catástrofes naturais registadas nos últimos anos.

Sex | 12 | 21:30h >> sáb | 13 | 16:00h
Relização: Quentin Tarantino
Elenco: Jamie Foxx, Don Johnson, Leonardo DiCaprio,
Samuel L. Jackson, Christoph Waltz
Género: Western
Classificação: M/16 Duração: 141 min.
Sinopse:
1858. Oeste selvagem, EUA. Dr. King Schultz ,
dentista e caçador de recompensas, compra o
escravo Django que tenciona libertar em troca
de um pequeno favor: ajudá-lo a encontrar,
mortos ou vivos, os irmãos Brittle, conhecidos por
aterrorizarem a população com os seus actos de
crueldade indiscriminada. Depois de conseguido
o feito, os dois acabam aliados e Schultz decide
ajudar o ex-escravo a encontrar Broomhilda, a
jovem esposa de quem perdeu o rasto algum tempo
antes. Até que, percorrendo um longo caminho,
chegam à enorme plantação do poderoso e cruel Calvin
Candie, que enriqueceu à custa de trabalho escravo.

Cinema

Django Libertado

Cinema

Die Hard - Nunca é Bom Dia para Morrer
Sex | 19 | 21:30h >> sáb | 20 | 16:00h
Relização: John Moore
Elenco: Bruce Willis, Jai Courtney,
Mary Elizabeth Winstead
Género: Thriller
Classificação: M/12 Duração: 97 min.
Sinopse:
Desta vez, o detective sai da sua “zona de conforto”
e viaja para Moscovo, Rússia, onde pretende
encontrar-se com Jack (Jai Courtney), o filho
que não vê há algum tempo e com quem está
determinado a reforçar os laços. Porém, o que
ele ignora é que Jack não é o irresponsável que
ele julga, mas sim um experiente agente da CIA
que ali se encontra numa arriscada missão. Assim,
um encontro entre pai e filho, que se pretendia
tranquilo, transforma-se em algo inesperado. Agora,
com a máfia russa a persegui-los e perante a ameaça
de uma guerra nuclear, as duas gerações de McClane
vão ter de encontrar uma nova estratégia de entreajuda.

Monumento - Sepultura Rupestre de Vila Chã.
Tipologia - Sepultura Antropomórfica Escavada na Rocha.
Cronologia - Medieval.
Função - Local de Inumação (Enterramento).
Descrição - A Sepultura Rupestre de Vila Chã encontrase situada no centro da sede de freguesia, junto aos
lavadouros e à fonte de mergulho, que se crê contemporânea desta. Administrativamente pertence à freguesia
de Vila Chã, concelho de Alijó e distrito de Vila Real. É
uma sepultura antropomórfica de cantos arredondados, com delimitação sumária de cabeça e ombros,
orientada para nascente, e com rebordo alteado para
assentamento de uma tampa. Para a sua construção
foi escolhida uma proeminente rocha de granito
que integra o afloramento rochoso do sítio. Ao lado
desta sepultura existe uma fonte de mergulho, muito provavelmente de origem medieval. As origens
da Igreja Matriz de Vila Chã, à qual esta sepultura
está associada, remontam cronologicamente para o
período medieval. De destacar que nos dias de hoje,
a igreja apresenta traça inteiramente moderna.
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” à Via Romana de São
Mamede de Ribatua.

Arqueologia

Conhecer O Passado no Presente

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

Exposição de fotografia de Ricardo Raminhos

Favaios situa-se na região vinhateira do Douro onde a actividade económica predominante é a vinha e a panificação – o
mais famoso o vinho moscatel precedido do pão de quatro
cantos.
Estas actividades perdem-se no tempo, mas nem só de
vinha e pão é feita a história de Favaios. Aqui, a arte de
representar também se perde no tempo.
A OFITEFA – Oficina de Teatro de Favaios – iniciou a sua
actividade em 2006, dando continuidade a uma tradição
longínqua da aldeia, na arte de representar.
Consta, que essa tradição se terá iniciado com
representações de rua, de passagens bíblicas e
religiosas, com o intuito de consolidar a fé e moralizar
os
costumes.
Em 1919 foi construído o Teatro António Augusto
Assunção – hoje a casa da Ofitefa. Desde então,
sempre que existe uma representação nesse local,
toda a sua população e das zonas limítrofes ai
ocorrem lotando o espaço.
Este trabalho é centrado na sala de Teatro e no grupo
de teatro amador que luta diariamente por manter uma
arte, seu espaço e uma tradição num local isolado onde
a oferta cultural dos grandes centros urbanos está longe e
vive diariamente com a realidade do êxodo rural.
Local: Núcleo Museológico do Pão e do Vinho - Favaios

Exposição

Entre o Vinho e o Pão

20 de Março a 20 de Abril

Biblioteca

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

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

Biblioteca

A saquinha da flor

Biblioteca

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
Data final: Julho de 2013

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. Explorase 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.

Biblioteca

Nós Vamos lá

Sugestões de Leitura

Jogo Macabro

Deuses à solta

Nero Corleone

O Gatuno e o Extraterrestre Trombudo

Agatha Christie

Douglas Adams

Elke Heidenreich
Quint Buchholz

Maria João Lopes
Paulo Galindro

Espaço Internet

Horário

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

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

Preçário
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 €

Crianças até aos 6 anos
(obrigatoriamente acompanhadas por um adulto)
Menores de 18 anos
(Dos 7 aos 11 obrigatoriamente acompanhadas por um
adulto)
Cartão Jovem (Dos 18 aos 25 anos)
Cartão Jovem / Alijovem (Dos 12 aos 17 anos)
Cartão Alijovem (Dos 18 aos 35 anos)
Maiores de 18 anos
Pavilhão Municipal

Aluguer de Espaços

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.

Mensalidades / Modalidades
Horário
Modalidade
Natação A.M.A
1A
Natação A.M.A
1B
Natação Golfinhos
2A
Natação Golfinhos
2B
Natação Tubarões
3

Dias da Semana

Hora

Preço

Segundas e Quartas

18h às 18h45m

15 €

Segundas e Quartas
Segundas
Sextas
Terças e Quintas

17h às 17h45m
18h45m às 19h30m
18h às 18h45m
18h às 18h45m

15 €

Quartas e Sextas

18h45m às 19h30m

15 €
(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 €
(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 €

4

Natação Seniores

Terças e Quintas

18h45m às 19h30m

5

Natação Seniores

Terças e Quintas

19h30m às 20h15m

6

Hidroginástica

Segundas e Quartas

17h às 17h45m

7

Hidroginástica

Segundas e Quartas

19h30m às 20h15m

8

Aeróbica / Step

Terças e Quintas

18h10m às 19h

9

Aeróbica / Step

19h10m às 20h

10

Pilates

11

FitnessKombat

Terças e Quintas
Quartas
Sextas
Segundas e Sextas

12

Natação Seniores

Terças e Quintas

17h às 17h45m

13

Natação Seniores

Terças e Quintas

20h15m às 21h

19h10m às 20h
18h10m às 19h
19h10m às 20h

15 €
15 €

Literatura

Apresentação do Livro: O Livro dos Escuteiros
100 anos da AEP – 90 anos do CNE
SÁB | 06 | 17:00h

A Associação de Escoteiros de Portugal, a mais antiga
organização juvenil portuguesa, alcança um século de
existência em 2013; o Corpo Nacional de Escutas, de
inspiração católica, atinge os noventa. Nesta época de
celebrações, estão de parabéns todos os membros
portugueses do movimento fundado pelo visionário
Baden-Powell.
Esta é uma homenagem ao espírito de fraternidade,
aventura e superação individual que é seguido
activamente por cerca de oitenta mil pessoas
em Portugal - e perto de 30 milhões no mundo
inteiro. Representantes de diferentes gerações do
CNE e da AEP partilham memórias, experiências,
aprendizagens e reflexões numa obra que,
atravessando a História e registando curiosidades
ligadas a este fenómeno universal, capta os
valores essenciais de um movimento que é, acima
de tudo, um modo de vida.
Local: Biblioteca Municipal de Alijó
Organização: Agrupamento 949 Sanfins do Douro

Visite
http://360.cm-alijo.pt

Eventos

Feira da Laranja

26 > 28 Abril

Organização:

26 de Abril
17:30h - Abertura
20:00h - 100 Nomes
21:30h - Quina de copos
27 de Abril
10:00h - Passeio Rota da Laranja
13:00h - Lanche convívio
14:30h - Zés Pereiras de Sanfins do Douro
16:00h - Grupo Coral de Ribatua
18:00h - Rancho Folclórico de Santa Eugénia
21:00h - Baile com Conjunto
24:00h - Surpresa
28 de Abril
10:00h - Grupo de Zés Pereiras do Amieiro
10:30h - Largada de Perdizes
13:00h - Lanche convívio
15:00h - Rancho Folclórico “O Plátano” de Alijó
17:00h - Concerto pela Banda Filarmónica de S. M.
Ribatua

CONTACTOS
Hospital de Alijó
259 959 210

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
Em caso de emergência

112

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

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

Linha Saúde 24

808 24 24 24

Linha Verde Recados
da Criança

800 20 66 56

www.cm-alijo.pt

