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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, 
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Por correio electrónico: 
auditorio.alijo@gmail.pt; 
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A Câmara Municipal de Alijó seleccionará a informação a incluir nesta 
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A programação pode ser alterada por motivos imprevistos.
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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.



TEATRO

Não se paganão se paga
9|Sáb|22:00h
pela OFITEFA - Favaios

Sinopse:
A nova produção 2009 “Não se paga não se paga” do OFITEFA                
imiscui-se novamente na senda da comédia e desta vez com recurso a 
um contemporâneo - Dario Fo - e ao seu escrito intitulado «Não se Paga! 
Não se Paga!». Eivado de preocupações de denúncia dos problemas duma 
sociedade marcadamente estratificada e penalizadora dos menos 
favorecidos, perpassa nesta sátira uma luta de classes expurgada 
pelo burlesco de situações e figuras atreitas a uma dicotomia 
afecta ao trabalho (operárias/operários) e à autoridade 
(polícia/guarda republicana), coadjuvadas por outras que 
autenticam um drama social característico de meados 
do século passado: a luta pela sobrevivência, «presa» à 
miséria da laboração fabril e de escrúpulos religiosos 
arreigados no subconsciente colectivo. Porém, todo esse 
quadro pode ser «encaixilhado» nos dias de hoje, já que 
se transmuda numa realidade onde, amiúde, fecham 
fábricas e até serviços de saúde ou há mesmo despejos 
de habitações sociais, com a consequente instabilidade 
de famílias (des)apoiadas num trabalho precário que 
rende míngua.
Afinal, tudo isto era d´ontem ou d’ hoje?!...

Maiores de 12 anos
Preço Único: 2,5 Euros



Com:
Tânia Carvalho
Manuel Monteiro
Lenine Cunha
Cláudia Pinto
Vera Barbosa
Diana Houston
António Pedro
Andreia Costa
Ana Catarina
Liliana Salomé
Albano Martins
Miguel Ribeiro

Autoria:
Lopes de Almeida, João Jales, Fernando 
Gomes e António Pedro

Direcção Musical:
Teófilo Granja e Rui Costa

Encenação e Direcção:
Rui Pedro

Preço:
Normal -  8,00€
Desconto - 7,00€

pela companhia de Teatro Portuense
Cortina de Ferro

30|Sáb|22:00h
Ai povo... que os pariu!

Revista à PortuguesaRevista à Portuguesa



EXPOSIÇÃO

Nuno Canelas  - Pintura
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Rosa Pais  - Pintura

2 a 30 

Exposição 
Colectiva de 
Artes Plásticas
Exposição 
Colectiva de 
Artes Plásticas
NuNo CaNelas

ÓsCar rodrigues

rosa Pais

sala de exPosições do TeaTro 
audiTÓrio MuNiCiPal de alijÓ

iNauguração dia 2 às 21:00h



CINEMA
O Wrestler

2|Sáb.|21:30h
3|Dom| 16:00h|21:30h

No fim dos anos 80, Randy Robinson (Mickey Rourke), “The Ram”, cabeça-de-cartaz em combates de wrestling, vivia para os 
seus fãs e pelo prazer do espectáculo. Vinte anos mais tarde, é uma estrela caída em desgraça, que vive numa roulote, sem 
contacto com a filha e que conta apenas com a amizade de uma stripper. Um dia, após um combate, tem um ataque de coração 
e o médico ordena-lhe que abandone a luta, pois o próximo combate pode ser mortal. Mas a sua paixão pelo espectáculo é forte 
demais e Randy quer sair em grande da profissão, mesmo que para isso tenha de arriscar a vida.

Sinopse

De: Darren AronofskyCom: Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel WoodGénero: Drama Classificação: M/16 Duração: 115 min.



Monstros Vs. Aliens

CINEMA

9|Sáb.|16:00h
10|Dom|16:00h

De:  Conrad Vernon, Rob Letterman
FALADO EM PORTUGUÊSGénero: Animação Classificação: M/4 Duração: 94 min.

No dia do casamento, a jovem Susan Murphy é atingida por um meteorito que a transforma num monstro de mais de 20 metros. O 
Exército entra rapidamente em acção e Susan é capturada e encarcerada num complexo secreto do Governo. Aí, dão-lhe o nome 
de Génormica e vai conhecer outros monstros: um com cabeça de insecto, um híbrido meio macaco meio peixe, um gelatinoso e 
indestrutível e uma larva gigante. E, quando um misterioso e maléfico robô alienígena chega à Terra, o Presidente decide contratar os 
monstros para salvar o mundo da destruição iminente.

Sinopse



Gran Torino

CINEMA

16|Sáb.|21:30h
17|Dom| 16:00h|21:30h

De: Clint EastwoodCom: Clint Eastwood, Geraldine Hughes, John Carroll LynchGénero: Drama, Triller Classificação: M/12 Duração: 116 min.

Walt Kowalski (Clint Eastwood) é um veterano da guerra da Coreia, um homem inflexível e amargo, que vive sozinho. Para além da 
cadela Daisy, a sua arma é a única coisa em que confia. Os antigos vizinhos morreram ou mudaram-se há muito e o bairro é agora 
habitado maioritariamente por imigrantes asiáticos, os quais Walt despreza profundamente. Walt vai matando o tempo como pode, até 
que, um dia, Thao, um dos seus jovens vizinhos, é pressionado por um gangue e tenta roubar o seu precioso Ford Gran Torino. Walt 
impede o furto e quase o mata, tornando-se o herói involuntário do quarteirão. Para agradecer-lhe por ter poupado a vida ao jovem, a 
família de Thao obriga este a penitenciar-se, trabalhando para o vizinho. Walt acaba por dar-lhe pequenos trabalhos comunitários. É o 
início de uma amizade inesperada, que mudará o curso das suas vidas. E, graças a Thao, Walt vai conhecer verdadeiramente os seus 
vizinhos e descobrir o que o liga a estes exilados.

Sinopse



CINEMA

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?

Sinopse

Quem Quer Ser Bilionário?

De: Danny Boyle, Loveleen TandanCom: Dev Patel, Anil Kapoor, Freida PintoGénero: Drama Classificação: M/12 Duração: 120 min.

23|Sáb.|21:30h
24|Dom| 16:00h|21:30h



Cuidados básicos para manter o 
computador seguro.

Wi Fi
ZONA

Gratuita

@ESPAÇO
INTERNET

Dica do Mês
Um firewall é um dispositivo que funciona como corta-fogos entre redes, permitindo ou 
denegando as transmissões de uma rede a outra. Um uso típico é situá-lo entre uma rede 
local e a rede Internet, como dispositivo de segurança para evitar que os intrusos possam 
acessar à informação confidencial.
Um firewal é simplesmente um filtro que controla todas as comunicações que passam de 
uma rede a outra e em função do que sejam permite ou denega o seu passo. Para permitir 
ou denegar uma comunicação o firewal examina o tipo de serviço ao que corresponde, 
como podem ser o web, o correio ou o IRC. Dependendo do serviço o firewall decide se o 
permite ou não. Além disso o firewall examina se a comunicação está a entrar ou a sair e 
dependendo da sua direcção pode permitir ou não.
Deste modo, um firewall pode permitir de uma rede local para a Internet serviços de web, 
correio e ftp, mas não a IRC que pode ser desnecessário para o nosso trabalho. Também 
podemos configurar os acessos que se fazem desde a Internet para a rede local e podemos 
denega-los todos ou permitir alguns serviços como o da web, (se é que possuímos um 
servidor web e queremos que seja acessível pela Internet). Dependendo do firewall que 
tenhamos também poderemos permitir alguns acessos à rede local desde a Internet se o 
usuário tiver autenticado como usuário da rede local.
Um firewall pode ser um dispositivo software ou hardware, ou seja, um aparelhinho que 
se conecta entre a rede e o cabo da conexão à Internet, ou então um programa que se 
instala na máquina que tem o modem que conecta com a Internet. Inclusive podemos 
encontrar computadores muito potentes e com softwares específicos que só monitorizam 
as comunicações entre redes. 

O que é uma Firewall

@

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



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 Biblioteca Itenerante visitar o    
Jardim-de-infância poderão trocar por outro título.  

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

Quatro Estações 

com palavras e música

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

BIBLIOTECA



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 Encontro com o 

escritor
Alexandre Perafita
7|Qui.|10:00h|14:00h
Teatro Auditório Municipal de Alijó

No âmbito das actividades do Programa 
Nacional de Ensino de Português para o 1º 
Ciclo e do Plano Nacional de Leitura. 
Neste encontro, participarão aproximadamente 
três centenas de alunos das escolas do 1º  Ciclo 
do Ensino Básico de Alijó, Favaios, Granja, 
Pegarinhos, Sanfins do Douro, S. Mamede 
de Ribatua e Vila Verde cujos professores 
estiveram inscritos, no presente ano lectivo, 
no PNEP e/ou que estão abrangidos pelas 
Bibliotecas Escolares de Alijó e Sanfins do 
Douro.



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, Animadores 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

COMO INCENTIVAR NAS CRIANÇAS 

O GOSTO PELA LEITURA
9|Sáb|

Acção de Formação



A Vida num sopro 

de José Rodrigues dos Santos
(Gradiva Editora)

O Destino Turístico

de Rui Zink
(Editora Teorema)

Cidade Inquieta

de Dian Freeman
(Editorial Presença)

Versos de Palmo 
e Meio

de António Viena e Helena 
Fernandes

(Edições ASA)

Fábulas
La Fontaine

Ilustrações de António Modesto
(Edinter Editora)

Sugestões de Leitura



Descrição - As pinturas foram realizadas em painéis verticais, provocados por fractura de rocha. O painel principal, que 
acumula a maioria das figuras situa-se na parte direita do abrigo, e é formado por cinco sinais raiados (um deles com dois 
círculos concêntricos e traços “asteriformes”, provável representação solar), por sinais arborescentes, uma cadeia de sete 
anéis, manchas punctiformes em fiadas lineares e barras paralelas. Quatro metros à esquerda do grupo (painel principal) 
que acabamos de descrever, há pequenas áreas lisas que foram em parte aproveitadas, constituindo se como um grupo 
mais pobre em termos de número de figurações presentes neste abrigo. Neste segundo grupo repete-se o símbolo solar 
igualmente constituído por dois círculos concêntricos, estando provido 
o externo de faixas periféricas irradiantes e ainda barrinhas paralelas e 
dois pequenos sinais radiados. 
Em suma, constitui um abrigo sobre rocha com pinturas esquemáticas, 
denotando-se a aplicação da técnica pictórica de tintas planas mono-
cromáticas em tons de vermelho sanguíneo um pouco escuro. Dominam 
os motivos de tipo esteliforme e figurações de conotação solar. 

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

Monumento – Pala Pinta >> Tipologia – Abrigo de Arte Rupestre >>Cronologia – Calcolítico/Neolítico 
(Entre o IV e II milénio a.c) | Função - Local escolhido para manifestações de culto (Santuário Rupestre)

No próximo mês não perca a “viagem” ao Castro de S. Marcos (Pópulo).

Conhecer o passado 
no presente…

ARQUEOLOGIA

23|Sáb.| 9:30h - Visita de Estudo dos “Amigos dos Castelos”
No âmbito do programa anual de visitas de estudo da Associação dos “Amigos dos Castelos”, o Município de Alijó prepara-se para operar 
uma visita técnica e pedagógica guiada ao património do concelho de Alijó destinada a um grupo de 50 pessoas oriundas de Lisboa. 



Comemoração do Dia

 Internacional dos Museus

17 |Dom.|15:00h
Núcleo Museológico do Pão e do Vinho de Favaios 

Programa
16:00h 
Visita às instalações do Núcleo com apresentação do logótipo e do programa museológico, nomeadamente a 
proposta de exposição permanente.
Apresentação do “Guia de Museus do Douro” pelo Sr. Presidente do Turismo Douro, Dr. António Martinho
Abertura da exposição “Arquitecturas da Paisagem Vinhateira”

17:30h 
Animação de rua com “Zés Pereiras” e provas de pão, vinho e moscatel de Favaios

MUSEU



Inscrições Abertas :
Teatro Auditório Municipal 

ou pelo Telefone 917 338 195

Artes Decorativas

Técnica do Papel de Engenharia
2 a 30 de Maio

CURSOS



Entre Nós 

Assente na formação de dois grupos de jovens entre os 11 e os 16 anos, um centrado no bairro do Seixo 
em Matosinhos e outro proveniente de diferentes espaços rurais do concelho de Alijó na região do Douro, 
abordando e ministrando conceitos básicos do registo fotográfico, a ideia pilar do projecto é baseada na 
criação final de um trabalho fotográfico onde se pretende realçar um ponto de vista íntimo, directo e honesto 
dos mais novos sobre os seus próprios espaços sociais e familiares.

Uns querem ver o mar.
Os outros nem imaginam a serra.
De Alijó a Matosinhos.
As estradas encurtam a distância.
Mas a realidade vive-se nos bairros , 
em cada casa, em cada rua,
em cada história contada, em cada estação de ano.
E nas linhas com que se escrevem as vidas, há nestas
crianças diferenças que as tornam distantes entre elas.
Mesmo que a serra e o mar façam parte do mesmo país.
Pequenino

Eduarda Freitas

1 |Sex.|11:00h
Apresentação de Livro+DVD  
e projecção de Documentário



Gabinete de Apoio ao

 Emigrante

Reconhecendo que o Concelho de Alijó tem muitos dos seus filhos dispersos pelo mundo, urge 
dar resposta às solicitações e dificuldades com que se deparam aquando do regresso ao seu País 
natal. 
Neste sentido, a Câmara Municipal de Alijó, criou um Gabinete de Apoio ao Emigrante.
Com este Gabinete a Autarquia visa prestar um serviço gratuito, eficiente atencioso e humano 
aos nossos cidadãos emigrantes que já regressaram ou que estão a pensar em regressar 
definitivamente, ajudando-os na sua reintegração e informando-os dos seus direitos.

Destinatários:
O serviço dirige-se sobretudo ao emigrante:
• Reformado(a)
• Inválido(a)
• Jovens em situação escolar
• Viúva e filhos órfãos 
• Jovens com ambições empresariais

Local de funcionamento: Biblioteca Municipal de Alijó
Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta das 09h.00 às 12h.30 e das 14h.00 às 17h.30
Contactos: 934233066/ 259957100

Gabinete de Apoio ao

 Emigrante



Divisão de Honra - Seniores 
03|16:00h - AC ALIJOENSE - Boticas

DESPORTO

Campeonato Distrital  de Juvenis
Fase de apuramento do Campeão
03 |10:00h - AC ALIJOENSE - Vila Real
10 |10:00h - Flaviense -  AC ALIJOENSE 
17 |10:00h - AC ALIJOENSE - Chaves
24 |10:00h - Régua -  AC ALIJOENSE
31 |10:00h - AC ALIJOENSE - Ribeira de Pena

Campeonato Distrital de Escolas
Fase de apuramento do Campeão
02 |10:30h - AC ALIJOENSE - Murça
09 |10:30h - AC ALIJOENSE - Abambres
16 |10:30h - Diogo Cão -  AC ALIJOENSE
23 |10:00h - Chaves -  AC ALIJOENSE
30 |10:00h - AC ALIJOENSE - Caça e Pesca

Associação de Futebol de Vila Real

Campeonato Distrital de Infantis
Fase de apuramento do 10º, 11º e 12º lugar 
02 |10:30h - Mondinense -  AC ALIJOENSE
09 |10:30h - Valpaços - AC ALIJOENSE 
23 |10:30h - AC ALIJOENSE - Mondinense
30 |10:00h - AC ALIJOENSE - Valpaços

2|3 Maio

Dodelange
Luxemburgo

 A.D.C.Pegarinhos

Torneio 
Amizade



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 funciona todos os sábados de manhã e 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



FESTA DO 
CAÇADOR

1|Sex.|
2|Sáb.| 

1 | 8:00h | Prova Sto Humberto com cão de parar
2 | 8:00h | Largada de Perdizes com cão de parar

Concentração  no Aeródromo da Chã

Incrições Obrigatórias
Até ao dia 24 de Abril de 2009 no GADL da Câmara Municipal de Alijó - 259 957 112



FEIRA DA 
LARANJA

Dia 1 - Sexta-Feira
14:00h - Abertura da feira
16:30h - Porto de Honra
Concerto com a Banda de Música de S. Mamede Ribatua
21:00h - Teatro com Grupo Dramático Ribatuense
23:00h - Cristiano Transmontano
Dia 2 - Sábado
09:00h - Abertura da feira
14:00h - Porto de Honra
15:00h - Grupo de Zés Pereiras de Sanfins do Douro
17:00h - Concerto com a Banda de Música de Carlão
21:00h - Conjunto Musical Estrelinhas

Dia 3 - Domingo
09:00h - Passeio Equestre
14:00h - Abertura da feira
15:00h - Grupo Folclórico de S. Eugénia
16:30h - Rancho Folclórico de Sanfins do Douro
18:00h - Encerramento da Feira

Programa

1 a 3 de MAIO

S. Mamede Ribatua



Dia 1 - Sexta-Feira
14:00h - Abertura da feira
16:30h - Porto de Honra
Concerto com a Banda de Música de S. Mamede Ribatua
21:00h - Teatro com Grupo Dramático Ribatuense
23:00h - Cristiano Transmontano

Dia da Federação Distrital dos Bombeiros 
Voluntários  do Distrito de Vila Real

Programa
9:00h
Hastear da Bandeira
9:15h
Defile e cerimónia de entrega de condecorações e diplomas
10:00h
Missa por intenção dos bombeiros e directores falecidos
11:00h
Baptismo de Viaturas
11:30h
Desfile de viaturas da Associação
15:30h
Recepção ás entidades
16:00h
Sessão solene
17:00h
Desfile de todos os corpos de bombeiros e viaturas presentes
18:00h
Lanche convívio

Comemoração do 118º Aniversário da A. H. dos 
Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro

10|Dom.
Sanfins do Douro



Encontro de Zés Pereiras

Comemoração do
64º Aniversário do
Grupo de Zés Pereiras 
de Sanfins do Douro

16|Sáb.
15:00h 
Desfile de Zés Pereiras

Organização:
Grupo de Zés Pereiras de Sanfins do Douro



III CONCENTRAÇÃO 

MOTARD DO CONCELHO DE ALIJÓ

BANDAS MUSICAIS
FREESTYLE

FEIRA MOTARD

BARESTASQUINHAS

SHOW ERÓTICOS

EXCELENTES CONDIÇÕES 

DE CAMPISMO

30 e 31 MAIO

Organização:
Moto Clube Concelho de Alijó



NO PRÓXIMO MÊS
1 de JunhoComemoração do Dia Mundial da Criança

Sofia de Portugal



Sofia de Portugal
20|Junho|Sáb.|22:00h

Cada vez mais, o exercício físico assume um papel 
preponderante no desenvolvimento físico e mental 
do ser humano, desta forma o Município de Alijó, 
vai promover uma semana de novas experiências 
desportivas para as gentes do seu Concelho.
Caminhadas, Jogos aquáticos, Desportos 
Radicais, Pilates, Step, Hidroginástica, Pump It, 
Orientação Nocturna Urbana, Pedi Papper, Jogos 
Tradicionais, Patinagem, Jogos de Futebol, Sarau 
Gímnico e Palestras são algumas das actividades 
a desenvolver durante a  Semana Alijovem “ O 
Coração é d´Ouro...mantenha-o em forma”.

Semana 

“ O Coração é d´Ouro...
mantenha-o em forma”

22 a 27  de Junho



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

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

Biblioteca Municipal

12

6

39HORÁRIOS

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

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

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

Piscinas Municipais
Lazer



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
Pousada da Juventude
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

em caso de Incêndio
117

Linha Verde 
Recados da Criança 

800 20 66 56

CONTACTOS



REVIDOURO
Feira de vinhos e gastronomia
17 a 19 de Julho|09 - Alijó

www.revidouro.pt

www.cm-alijo.pt


