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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: 
auditorio.alijo@gmail.pt; 
Por fax: 259 959 738. 
A informação deverá ser recebida até ao dia 10 de cada 
mês. 
A Câmara Municipal de Alijó seleccionará a informação 
a incluir nesta publicação de acordo com os critérios 
editoriais.
A programação pode ser alterada por motivos 
imprevistos.

Locais de distribuição:
Teatro Auditório Municipal
Gabinete de Apoio ao Munícipe
Biblioteca Municipal
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Posto de Turismo
Pousada da Junventude
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Direcção Musical de Paulo Cavaco e André Santos
Tipologia: Música Portuguesa | Duração: 60 min.

Preço: 3,50€

Da Revolução à Canção

24|Sex.|22:00h

Sinopse:
Eternas são as músicas que nos foram e são deixadas por autores como José Afonso, Adriano Correia 
de Oliveira, Fernando Tordo, Fausto, José Mário Branco, Paulo de Carvalho, Ary dos Santos, entre 
outros. Tanto a qualidade musical como a importância histórica não permitem o abandono destas 
obras. Porém, os tempos evoluem, as gerações renovam-se e as procuras contemporâneas ganham um 
novo rumo. Desta forma, fazendo a ponte de gerações e culturas, surge o projecto “Da Revolução 
à Canção”, que defende a essência primária de cada mensagem e a renova com toda jovialidade, 
num resultado dos tempos presentes.

MÚSICA

25 de Abril
35 Anos
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4 a 30

Direcção Musical de Paulo Cavaco e André Santos
Tipologia: Música Portuguesa | Duração: 60 min.

Preço: 3,50€

Da Revolução à Canção

24|Sex.|22:00h

EXPOSIÇÃOEXPOSIÇÃO

Na Pele do Rio

Óleos sobre poesia

Sala de Exposições do Teatro 
Auditório Municipal Alijó



Revolutionary Road
De: Sam Mendes 
Com: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet e Kathy Bates.
Género: Drama Classificação: M/16 | Duração: 119 min.

CINEMA

04|Sáb|21:30h  05|Dom|21:30h

Sinopse:
Nos Estados Unidos dos anos 50, Frank e April Wheeler procuram ter uma existência diferente, 
guiados por altos ideais, tentando não se conformar à inércia que os rodeia ou deixar-se 
tentar pelas convenções sociais. Mas acabam por tornar-se naquilo de que queriam fugir: um 
homem encurralado num emprego sem interesse e uma mulher que sonha com uma existência mais 
apaixonante. Agora, são um casal dedicado a criar os filhos, a tentar sobreviver aos seus dramas 
de relacionamento, deixando pelo caminho os seus sonhos e ilusões. Mas April sonha mudar de vida 
e deixar a sua pequena rotina.



Hotel para Cães

De: Robert Schooley
FALADO EM PORTUGUÊS
Género: Comédia Classificação: M/4 | Duração:100 min.

CINEMA

04|Sáb|16:00h  05|Dom|16:00h

Sinopse:
Dois adolescentes órfãos, Andi e Bruce, vão 
viver com uma família de acolhimento que 
proíbe cães em casa. Têm então de arranjar 
uma solução para encontrar um lar para o cão 
deles. Quando encontram um hotel abandonado, 
transformam-no num paraíso canino, não só 
para o seu cão mas para uma série de cães 
vádios da cidade. 



De: Zack Snyder
Com: Carla Gugino, Jeffrey Dean Morgan e Patrick Wilson.
Género:  Acção, Drama, Thriller |  Classificação: M/16 | Duração: 163 min.

CINEMA

Watchmen
Os Guardiões
11|Sáb|16:00H|21:30h  

12|Dom|21:30h

Sinopse:
Numa América alternativa, em 1985, os 
super-heróis fazem parte do quotidiano. 
Mas quando um dos seus antigos colegas 
é assassinado, o vigilante mascarado 
Rorschach decide investigar e descobre 
uma conspiração que visa assassinar e 
desacreditar todos os super-heróis. À 
medida que recupera os contactos com a 
antiga legião de justiceiros - um grupo 
heteróclito de super-heróis reformados - 
Rorschach descobre uma conspiração mais 
vasta que está ligada ao seu passado e 
que pode ter consequências catastróficas 
para o futuro. A missão deles é vigiar a 
humanidade, mas quem vigia os super-heróis?



Second Life

De: Miguel Gaudêncio, Alexandre Valente
Com: Cláudia Vieira, José Wallenstein, Lúcia Moniz, Nicolau Breyner, Paulo Pires, Pedro Lima,
Piotr Adamczyk, Sandra Cóias, Sofia Grillo e Tiago Rodrigues. 
Género: Drama Classificação: M/16 | Duração: 119 min.

CINEMA

18|Sáb|21:30h  
19|Dom|16:00h|21:30h

Sinopse:
Nicholas comemora os seus 40 anos, na casa de campo que possui no Alentejo, com a sua mulher, 
Sara, dois casais amigos e uma jovem e sensual actriz, Raquel. Nicholas tem tudo o que sempre 
desejou e vive uma vida desafogada. Depois de uma noite de descoberta de paixões e segredos de 
cada personagem, Nicholas acabará por aparecer morto na piscina. A partir daí, Nicholas, morto, 
interroga o que teria sido a sua vida se dez anos antes tivesse feito outras escolhas. Enquanto, 
por um lado, a polícia tenta descobrir o mistério da sua morte, por outro, assistimos a uma vida 
alternativa de Nicholas. 



De: Danny Boyle, Loveleen Tandan
Com: Dev Patel, Anil Kapoor e Freida Pinto
Género: Drama Classificação: M/12
Duração: 120 min.

CINEMA

Quem quer ser 
Bilionário?
25|Sáb|21:30h  

26|Dom|16:00h|21:30h

Sinopse:
Jamal Malik, um órfão de 18 anos dos 
bairros de lata de Bombaim, está a apenas 
uma pergunta de ganhar 20 milhões de rupias 
(cerca de 300 mil euros) na versão indiana 
do concurso - Quem Quer Ser Milionário?. 
Mas a organização do jogo denuncia Malik 
à polícia por suspeita de fraude. Como 
conseguiu ele chegar à pergunta dos vinte 
milhões? Fez batota? É um génio? Teve 
sorte? Será o destino? E o que está a fazer 
no concurso se o dinheiro não o interessa? 
Jamal conta então à polícia a história da 
sua vida nas ruas e todas as suas aventuras 
para reencontrar a rapariga que sempre 
amou. Mas como é que ele sabe as respostas? 
E o que está a fazer no concurso?



Horários de funcionamento:
Segunda a Sexta - Feira
10:00h às 19:00h

Sábado e Domingo
15:00h às 19:00h
20:30h às 23:00h

Wi Fi
ZONA

Gratuita

Um utilizador deverá ter alguns cuidados para não 
ser infectado por vírus, deverá manter o seu Sistema 
Operacional sempre actualizado, no caso do Windows XP, 
assegure-se que tenha instalado no mínimo o Service 
Pack 2 (já está disponível o Service Pack 3), e no caso 
do Windows Vista, o Service Pack 1. Ter um antivírus, e 
mantê-lo sempre actualizado, actualizar os principais 
programas de acesso à Internet (navegadores, clientes 
de e-mails, mensageiros instantâneos), no caso do 
Windows, nunca abrir arquivos anexos em e-mails com 
extensões, exe, .bat, .scr, .com, .pif, etc., sem 
antes certificar-se de sua idoneidade, quando for 
baixar arquivos anexos a e-mail, observe o nome do 
mesmo, e se a sua extensão estiver duplicada, são 
grandes as hipóteses do arquivo estar infectado (ex: 
curriculum.doc.doc), ou mesmo dupla extensão diferente 
(ex:boleto.pdf.exe). 

Cuidados básicos para manter o 
computador seguro.

Dica do Mês

E.INTERNET@



Projecto de promoção de leitura infantil, 
destinado ao público pré-escolar.
Tornaremos parceiros, de momento, as palavras e 
a música, de forma a criar um momento de prazer 
lúdico, onde o objectivo principal é estimular 
na criança o gosto por ouvir ler, pelos livros 
e pelo espaço biblioteca. Celebraremos cada 
estação do ano com 3 histórias, música à 
mistura e muita vontade em proporcionar um bom 
(re) encontro entre as crianças e os livros. 
Convidaremos cada criança a requisitar um 
livro (todos deverão ter cartão de leitor) 
para levar para casa e ser lido por um membro 
da família. Quando a B. I. visitar o Jardim-
de-infância poderão trocar por outro título.  

Histórias de Primavera, 
Histórias de Outono, Histórias de Inverno e Histórias de Verão

Público-alvo: Serão nossos convidados, toda a comunidade do 
pré-escolar do concelho. 
Músico convidado: Maestro José Coelho.
Periodicidade – sazonal | Duração – anual | Local – sala Infantil

BIBLIOTECA

Quatro Estações com 
palavras e música



Esquema dos encontros
1. Apresentação do tema – ligado às devoções 

de cada Mês

2. Leitura de uma passagem bíblica

3. Explicação e debate

4. Leitura do texto de um outro livro – 

ligado ao tema e ou à devoção

5. Últimas alegações – propostas de leitura 

para o Mês.

Público-alvo – Idosos dos centros de dia do 
concelho
Periodicidade – mensal | Duração – anual
Local: sala de adultos

Projecto de leitura que vai ao encontro de 
um tema precioso para a grande maioria dos 
nossos idosos – a Religião. 
Com a orientação e presença do Sr. Padre 
Pedro, em cada mês será abordado um tema, que 
servirá de mote para uma dinâmica de grupo 
onde fazem parte momentos de leitura em voz 
alta, alternados com uma conversa partilhada 
por todos os intervenientes. 

Leitura em voz alta

Projecto de dinamização 
da leitura



Objectivos
Pretende-se, com esta acção, incentivar 
nos jovens estudantes o prazer da leitura, 
demonstrando, junto dos participantes, 
a existência de múltiplas estratégias 
de motivação para a leitura. Para isso, 
inferir-se-á da importância suprema do 
papel dos pais e da escola para a formação 
de leitores. Alertar-se-á para o papel 
das bibliotecas escolares e públicas no 
esforço de melhoramento dos índices de 
literacia e de leitura.
Metodologia
O formador enunciará métodos práticos 
de incentivo à leitura dos jovens, 
através de jogos e estratégias para 
o desenvolvimento da oralidade de uma 
forma criativa.

Público-alvo preferencial
Educadores de Infância, Professores do 
1º e 2º Ciclo, Bibliotecários, Anima-
dores Sócio-culturais, Encarregados de 
Educação.

Inscrições: Biblioteca Municipal 
TEL.:259 957 114 email:biblioteca@cmalijo.pt
Horário: 9.30H - 12.30H | 14.00H—18.00H
Concepção e Realização
José Manuel Cruchinho

27|Seg.

COMO INCENTIVAR NAS 
CRIANÇAS O GOSTO 
PELA LEITURA

Ateliê de Promoção do livro 
e da Leitura

Frei Luís de Sousa
Uma Leitura Cénica

24|Sex.
Formador: Paulo Lages

Público-alvo preferencial
Alunos do Ensino Secundário

Horário: 9.30H - 12.30H



O Testamento de 
Gideon Mack

de James Robertson
Difel Editora

A Casa dos 
Horrores

de Nigel Cawthorne
Editora Ideias Ler

O Cozinheiro do 
Rei D. João VI

de Hélio Loureiro
A esfera dos livros

O Sapo Apaixonado

de Max Velthuijs
Caminho Editora

Onze damas 
atrevidas

de Helle Thoassen
Kalandraka Editora

Avós

de Chema Heras 
e Rosa Osua
Difel Editora

Sugestões de Leitura



ARQUEOLOGIA Património e Ciência

Município de Alijó comemora 
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

Participação aberta ao público em geral

Informações e Inscrições 
Telefone: 259 957 100 | e-mail: tiago.gomes@cmalijo.pt 
(É necessário enviar um e-mail com o número de pessoas que se pretendem 
inscrever)

Data limite p/ inscrições: Dia 12 de Abril de 2009
Local de Concentração - Paços do Concelho 
(Município de Alijó), pelas 9H do dia 18 de Abril.

18 de Abril
Programa

9:30h-10:30h “Origem/Génese do Santuário do Sr. de Perafita” 
(Passeio pela aldeia de Perafita e visita do respectivo conjunto arquitectónico religioso);

10:40-11:30h “Castro do Pópulo - Trabalhos de Conservação e Restauro” 
(Visita técnica e pedagógica guiada ao Castro de S. Marcos (Pópulo).
Visualização e interpretação dos trabalhos científicos de restauro);

11:40-12:30h “Anta da Fonte Coberta - Local de Culto da Morte”
(Visita técnica e pedagógica guiada ao Monumento Megalítico da Anta da Fonte Coberta).

14:20-16:20h “Pala Pinta - Abrigo Mágico/Simbólico” 
(Visita técnica e pedagógica guiada às Pinturas Rupestres da Pala Pinta - Percurso pedestre de 
cerca de 3 KM).

15 de Abril
10:30: Visita Técnica e Pedagógica aos Arqueositios do concelho
(Alunos da Escola Secundárioa\3 Camilo Castelo Branco - Vila Real );



Descrição
 O Santuário de arte rupestre da Botelhinha está localizado na freguesia de Pegarinhos, 

concelho de Alijó, distrito de Vila Real. O seu topónimo é “Botelhinha”.

Situado num pequeno anfiteatro natural, debruçado sobre o vale da ribeira do souto, num 

esporão da serra da Botelhinha. Este arqueossítio é constituído por cinco afloramentos 

graníticos de grandes dimensões, bastante próximos. Encontram-se gravados com diversos 

motivos: covinhas, reticulados, antropomorfos, cruciformes, estiliformes e em ferraduras. 

Um dos afloramentos, ligeiramente ovalado com cerca de 6,20m de comprimento e 2,80m de 

largura, contém um “buraco” de dimensões consideráveis no seu interior, provocado pela 

erosão natural. Na face mais aplanada existem vários 

motivos gravados, assim como, no topo e lateralmente. 

Parecem distinguir-se várias fases. Entre os motivos 

mais recentes deverão estar as cruzes e os motivos 

em ferradura. Duma fase mais antiga serão os motivos 

característicos da arte esquemática, como antropomorfos 

de vários tipos e motivos raiados presumivelmente 

símbolos solares.

Mais informação sobre este monumento/visitas guiadas consultar: 

http://www.cm-alijo.pt/arqueologia

Monumento – Gravuras da Botelhinha
Tipologia – Arte Rupestre (Santuário)
Cronologia – Calcolítico; Idade do Ferro
Função - Local mágico e simbólico de expressão da própria arte; ponto 
geográfico estratégico

No próximo mês não perca a “viagem” ao Abrigo Rupestre Pintado da Pala Pinta.

Conhecer o passado no presente…



Técnica do Mosaico
20 de Março a 25 de Abril 

Técnica do Papel de Engenharia
2 a 30 de Maio

Artes Decorativas

Inscrições Abertas :
Teatro Auditório Municipal 

ou pelo Telefone 917 338 195

CURSOS



Via Sacra - Vila Chã

10 de Abril de 2009 - 10:30h 
(Sexta-Feira Santa)

Org.: Grupo de Jovens de Vila Chã

A Paixão de Cristo
ao vivo

Sanfins do Douro 
10 de Abril de 2009 - 21:30h 

(Sexta-Feira Santa)
Org.: Grupo de Jovens Rota do Sol

Outras 
Actividades



DESPORTO

Divisão de Honra - Seniores 
05 - GD Cerva - AC ALIJOENSE 
19 - AC ALIJOENSE - J. Pedras Salgadas
26 - GDR Fiolhoso / AC ALIJOENSE

Campeonato Distrital 
de Juvenis
Classificados para a fase de
apuramento do Campeão (sem sorteio)

Campeonato Distrital 
de Infantis - Série C 
04 - AC ALIJOENSE / UFC Barqueiros 
11 - ADC Constantim / AC ALIJOENSE 

Associação de Futebol 
de Vila Real

1ª Divisão - Seniores
05 - Pegarinhos - Diogo Cão
19 - Mateus - Pegarinhos



Torneio de Encerramento 
de Hóquei em Patins

Infantis

19|Dom|11:15h
Alijó BC  x OLA Mouriz
Local: Pavilhão Municipal de Alijó

4|Sáb.|10:00h
Org.: Clube de Natação de Alijó
Local: Piscinas Municipais de Alijó

VI Torneio de Natação 
Vila de Alijó 



Actividade Física no 1º ciclo
Integrado nas Actividades Extra Curriculares, este projecto tem como principais objectivos a criação 
de hábitos saudáveis de ocupação dos tempos livres e o desenvolvimento de competências básicas 
no domínio psicomotor. Este projecto divide-se em duas vertentes: as aulas de Natação (Piscina 
Municipal de Alijó) e Expressão Físico-motora (Escolas). Todas as actividades são enquadradas pelos 
professores da turma em parceria com os professores licenciados em Educação Física.

Aulas de Boccia para a Idade Avançada
Serão enquadradas semanalmente por professores com formação específica, em trabalho com idosos e 
populações especiais, aulas com particular incidência na actividade do Boccia. Este projecto estará 
disponível para as IPSS que o pretendam por em prática.

Escola de Formação Desportiva Municipal (Pavilhão Desportivo Municipal de Alijó)
Este projecto de animação desportiva, proporciona aos jovens do concelho a possibilidade de iniciar 
e praticar um variado leque de actividades de índole desportiva. Esta actividade a funcionar todos 
os sábados de manhã, é enquadrada por professores/treinadores com uma vasta experiência nas várias 
disciplinas.

Escola de Natação (Piscinas Municipais de Alijó)
Actividade de características formativas que possibilita aos seus alunos, desde os 2 anos, não só 
a aprendizagem das várias técnicas da natação, mas também o aperfeiçoamento técnico e a melhoria 
das suas capacidades coordenativas e condicionais.

Aulas de Step, Hidroginástica, Pilates e Pump It (Piscinas Municipais de Alijó)
Estas aulas que englobam muito mais que a aeróbica são uma oportunidade para todos aqueles que 
gostam de actividade física “indoor” realizarem uma prática desportiva regular com uma componente 
de ritmo e dinamismo sempre presente.

Escola de Patinagem e Hóquei em Patins (Pavilhão Municipal de Alijó)
Actividade de formação para jovens patinadores. 

DESPORTO



Actividade Física no 1º ciclo
Integrado nas Actividades Extra Curriculares, este projecto tem como principais objectivos a criação 
de hábitos saudáveis de ocupação dos tempos livres e o desenvolvimento de competências básicas 
no domínio psicomotor. Este projecto divide-se em duas vertentes: as aulas de Natação (Piscina 
Municipal de Alijó) e Expressão Físico-motora (Escolas). Todas as actividades são enquadradas pelos 
professores da turma em parceria com os professores licenciados em Educação Física.

Aulas de Boccia para a Idade Avançada
Serão enquadradas semanalmente por professores com formação específica, em trabalho com idosos e 
populações especiais, aulas com particular incidência na actividade do Boccia. Este projecto estará 
disponível para as IPSS que o pretendam por em prática.

Escola de Formação Desportiva Municipal (Pavilhão Desportivo Municipal de Alijó)
Este projecto de animação desportiva, proporciona aos jovens do concelho a possibilidade de iniciar 
e praticar um variado leque de actividades de índole desportiva. Esta actividade a funcionar todos 
os sábados de manhã, é enquadrada por professores/treinadores com uma vasta experiência nas várias 
disciplinas.

Escola de Natação (Piscinas Municipais de Alijó)
Actividade de características formativas que possibilita aos seus alunos, desde os 2 anos, não só 
a aprendizagem das várias técnicas da natação, mas também o aperfeiçoamento técnico e a melhoria 
das suas capacidades coordenativas e condicionais.

Aulas de Step, Hidroginástica, Pilates e Pump It (Piscinas Municipais de Alijó)
Estas aulas que englobam muito mais que a aeróbica são uma oportunidade para todos aqueles que 
gostam de actividade física “indoor” realizarem uma prática desportiva regular com uma componente 
de ritmo e dinamismo sempre presente.

Escola de Patinagem e Hóquei em Patins (Pavilhão Municipal de Alijó)
Actividade de formação para jovens patinadores. 

NO PRÓXIMO 
MÊS

Revista à Portuguesa
Ai povo...Que os Pariu! 

pela Companhia Teatral Portuense

 30 de Maio - 22:00h

Peça de Teatro
“Não se paga não se 

paga.”
pela Ofitefa - Favaios

9 de Maio - 22:00h



Município de Alijó
Telef.: 259 957 100
Fax: 259 959 738
E-mail: camara.alijo@cm-alijo.pt

Teatro Auditório Municipal 
Telef.: 259 957 105
Biblioteca Municipal 
Telef.: 259 957 114
Piscinas Municipais
Telef.: 259 957 103
Posto de Turismo
Telef.: 259 950 095

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
259 949 434
Pinhão
254 732 494
Sanfins do Douro
259 686 132
S. Mamede Ribatua
259 663 145

Farmácias:

Farmácia do Hospital – Alijó

259 959 160

Farmácia Dr. Henrique Pereira 

– Alijó

259 959 122

Farmácia Monteiro – Favaios

259 949 460

Farmácia Espírito Santo 

Unipessoal – Sanfins do Douro

259 686 281

Farmácia Saraiva – Pinhão

254 732 105

em caso de emergência ligue 
112

CONTACTOS



Horário Categoria Classe/
Idades Dias Horas N.º de 

Alunos

Natação
Horário 1 Crianças 2 - 7 Anos 2ª e 4ª Feira 18:00h – 18:45h 30

Horário 2 Crianças 8 - 16 Anos 3ª e 5ª Feira 18:00h – 18:45h 20

Horário 3 Classe A 2ª e 4ª Feira 18:00h – 19:30h 12

Horário 4 Classe B 3ª e 5ª Feira 18:00h – 18:45h 12

Horário 5 Classe C 3ª e 5ª Feira 19:30h – 20:15h 12

Hidroginástica
Horário 6 2ª e 4ª Feira 19:30h – 20:15h 25

Step/ Localizada
Horário 7 + 12 Anos 3ª e 5ª Feira 18:10h – 19:00h 20

Horário 8 + 12 Anos 3ª e 5ª Feira 19:10h – 20:00h 20

Hóquei em Patins
Horário 9 Crianças 7-10 Anos 4ª e 6ª Feira 18:30h – 20:00h 10

Patinagem
Horário 10 4ª e 6ª Feira 17:30h – 18:30h 20

Pilates – Nova Modalidade
Horário 11 + 12 Anos 4ª e 6ª Feira 18:00h – 19:00h 10

Teatro Auditório 
Municipal

Segunda a Sexta - Feira
10:00h às 19:00h
Sábado e Domingo
15:00h às 19:00h e 20:30h às 23:00h

Sábado 
9:30h às 12:15h
15:00h às 17:45h

Segunda a Sexta-Feira 
18:00h às 20:15h

Piscinas Municipais

Segunda a Sexta - Feira
10:00h às 12:30h
14:00h às 18:30h

Biblioteca Municipal

HORÁRIOS
12

6

39

Lazer



Para receber a Agenda Municipal em formato 

digital no seu correio electrónico, ou receber 

informações no telemóvel dos espectáculos 

que irão decorrer, envie os seus dados para:

auditorio.alijo@gmail.com, com o seu nome, 

email para recepção e número de telemóvel.

A Cultura, 
Mais perto 
de si.

Agenda Municipal
Abril 2009
CULTURA DESPORTO LAZER





Versão Digital

WWW.CM-ALIJO.PT


