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TEATRO

28|Sáb
22:00h

As Calcinhas Amarelas
Tozé Martinho| Daniel Garcia | Rita Simões| Alina Vaz
Luís Zagalho | Florbela Menezes | Inês Simões
Género: Teatro de comédia | Classificação: M/12 | Duração: 70 min. |Preço único: 5,00€

Sinopse:

Afonso tem uma amante. O seu sócio Alves tenta conquistá-la e avança mais nos seus propósitos,
quando se julga que Afonso morreu, traído por uma paragem de digestão. A mulher de Afonso,
Leopoldina, com o intuito de assegurar o enterro ao marido, vai a casa da Amante e é aí que
descobre factos surpreendentes, até para o público.

Março Mês do Teatro

EXPOSIÇÃO

Colecção Vénus

Obras de Cravão sobre tela

de António Almas

2 a 20
Sala de Exposições do Teatro
Auditório Municipal Alijó

CINEMA

RocknRolla - A Quadrilha
De: Guy Ritchie
Com: Nonso Anozie, Charlotte Armer, Gemma Arterton
Género: Acção
Classificação: M/12 | Duração: 114 min.

28|Fev|Sáb 1|Mar|Dom
21:30h
16:00h|21:30h
Sinopse:

Lenny ainda trabalha à antiga e sempre teve tudo
o que era preciso para triunfar no mundo do crime,
conquistando o respeito de todos os gangsters. Mas
Archy, o seu braço-direito, já o avisou que Londres
não é a mesma, tendo os negócios imobiliários já
ultrapassado o mercado da droga. Os mafiosos de
Leste estão a mudar as regras do jogo e todos os
criminosos parecem reclamar o golpe do século.
Mas é Johnny Quid, uma estrela rock, que todos
julgavam morto, que tem as melhores cartas da
jogada.

CINEMA

Frost / Nixon
De: Ron Howard | Com: Michael Sheen, Sam Rockwell, Kevin Bacon
Género: Drama, Histórico|Classificação: M/12 | Duração: 122 min.

Sinopse:

7|Sáb
21:30h
8|Dom
16:00h|21:30h

Depois de ter abandonado o cargo e de ter permanecido vários anos em silêncio, Richard Nixon
dá uma série de entrevistas a David Frost, em 1977, que bateu todos os recordes de audiências
da televisão americana. Mais de 45 milhões de pessoas assistiram ao fascinante confronto verbal
da série de quatro programas. Nixon esperava levar a melhor e recuperar o seu lugar na memória
americana. Esta série de entrevistas revolucionou o género e mudou o rosto da politica, levando
Nixon a confessar e a fazer revelações totalmente inéditas, que surpreenderam o mundo

CINEMA

O Estranho Caso de Benjamin Button
De: David Fincher | Com: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton
Género: Drama, Romance | Classificação: M/12 | Duração: 166 min.

Sinopse:

14|Sáb
21:30h
15|Dom
16:00h|21:30h

Benjamin Button (Brad Pitt) tem um destino curioso e nasceu em circunstâncias pouco habituais. A
sua vida é a estranha história de um homem que nasce com 80 anos e vai regredindo na idade, sem
conseguir, como qualquer outra pessoa, parar o tempo. O filme conta o seu peculiar percurso e as
atribulações da sua vida, desde 1918 até à actualidade, os seus amores, as suas alegrias e os seus
dramas. E aquilo que consegue sobreviver à passagem do tempo.

A Troca
De: David Fincher | Com: Angelina Jolie, John Malkovich
Género: Drama, Romance | Classificação: M/12
Duração: 166 min.

Sinopse:

CINEMA
21|Sáb
21:30h
22|Dom
16:00h|21:30h

Uma manhã, Christine diz adeus ao filho Walter antes de ir trabalhar. Quando regressa, Walter
desapareceu. Nos meses que se seguem, desencadeia então uma busca imparável. E, quando toda a
esperança parecia perdida, Christine pensa que as suas preces foram ouvidas, ao aparecer um rapaz
que diz chamar-se Walter. Christine leva Walter para casa, após todo o mediatismo do encontro,
mas começa a duvidar que aquele seja efectivamente o seu filho. Com a dúvida instalada no seu
coração, o desespero de Christine não esmorece e ela continua à procura de respostas, num sistema
que tenta a todo o custo calá-la.

@ E. INTERNET

ZONA

Wi Fi
Espaço Internet
Neste espaço pode, durante
45 minutos, consultar a
Internet gratuitamente.
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

o

d
Dica

Mês

Gratuita

Navegar na Web com segurança

Sabe o que é Phishing?

Como Identificar.
Websites fraudulentos são usados para roubar informações pessoais . Ataques de phishing redirecionam
as vítimas a um website falso onde o código malicioso é obtido por download e usado para a coleta de
informações sigilosas.

O que Fazer?

Quando você visitar um site, digite o endereço diretamente no navegador, em vez de seguir um link
Somente forneça informações pessoais em sites que tenham “https” no endereço da Web ou um ícone
de cadeado na parte inferior do navegador
Não forneça informações pessoais a nenhuma solicitação não requisitada.

Comemoração do Mês do Teatro
Filandorra - Teatro do Nordeste
apresenta em Estreia Nacional

ACTIVIDADES
PARA AS ESCOLAS

O que aconteceu na
terra dos procópios
de Maria Alberta Menéres

Nesta peça de teatro infantil em um acto, a animação
e as descobertas são constantes! As figuras - algumas
bem estranhas! - com quem os Procópios se vão
encontrando, vão ajudá-los a entender a magia
das pequeninas coisas de todos os dias: um copo
transparente, uma vulgar cadeira de madeira, um
misterioso saco de estopa...

Sessões:
10|Ter.|10:00h|14:15h
12|Qui. |10:00h|14:15h
Público Alvo: Jardins de Infância e Escolas
do 1º Ciclo do Concelho

Março Mês do Teatro

BIBLIOTECA

Quatro Estações com palavras e música
Histórias de Inverno,

Histórias de Outono, Histórias de Primavera e Histórias de Verão

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.

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

Leitura em voz alta
Projecto de dinamização da leitura
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.
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 Público-alvo – Idosos dos centros de dia do concelho
Periodicidade – mensal | Duração – anual | Local: sala de adultos
5. Últimas alegações – propostas de leitura para o Mês.

BIBLIOTECA

Sugestões de Leitura
Comer
Orar
Amar

Rebeldes

O Sapo
Apaixonado

Autor
Elizabeth Gilbert
Editora
Bertrand Editora

Autor
Sándor Márai
Editora
Publ. D. Quixote

Autor
Max Velthuijs
Editora
Caminho

O Gato
Malhado e
a Andorinha
Sinhá

As Memória
do Livro

Benazir Bhutto

Autor
Jorge Amado
Editora
Publ. D. Quixote

Autor
Geraldine Brooks
Editora
Casa das Letras

Reconciliação
New York Times
Besrseller
Editora
Casa das Letras

Núcleo Museológico de Favaios

Projecto “O Espaço”
Implementado em colaboração com a
Comunidade Escolar do Primeiro Ciclo de Favaios,
este projecto incide na leitura, observação e criação
de histórias escritas e orais, visuais, gráficas e com
recurso ao audiovisual tendo como base o Espaço,
nas suas múltiplas vertentes e escalas.
As paisagens do cosmos e as paisagens
dos locais em que as crianças e jovens habitam ou
estudam são a base para a exploração sensorial,
para a observação, para a pesquisa de dados
científicos e literários, para a criação de imaginários.
O projecto visa possibilitar, à criança e
seu professor, observar, reflectir e imaginar para ler,
mais e melhor, as Paisagens do Universo, da Terra e
do Território.

Museu

Arqueologia
A arqueologia (do grego, «archaios», antigo, e «logos», discurso depois estudo, ciência) é uma
disciplina científica que estuda o passado do homem através dos seus vestígios e daquilo que dele restou
materialmente. A arqueologia é uma ciência social que descobre e analisa os vestígios da actividade humana,
repercutindo-se no estudo das sociedades extintas e actuais.
No fundo o arqueólogo assemelha-se de certa forma a um “detective”, na medida em que procura
e investiga todo o leque de informações consideráveis relevantes para a descoberta e interpretação do
passado humano.
O Município de Alijó, no sentido de divulgar, proteger e valorizar o património concelhio pretende
dar a conhecer mensalmente a toda a população a riqueza do seu património histórico, cultural, arqueológico
e natural exumado, fornecendo assim, elementos iconográficos e informativos sobre diversos arqueossítios.
Bem vindo à nossa fascinante viagem no tempo…

Título: Arqueologia - Conhecer o passado no presente…
Monumento – Anta da Fonte Coberta
Tipologia – Monumento Megalítico (“mega, megalos” = grande e “lítico, lithos” = pedra)
Cronologia – Neolítico
Função - Local de enterramento e de culto ligado à morte
Descrição
A Anta da Fonte Coberta está localizada na freguesia de Vila Chã, concelho de Alijó, distrito de
Vila Real. O seu topónimo é “Fonte Coberta”. Em termos paisagísticos a Anta da Fonte Coberta encontra-se
rodeada de afloramentos graníticos; pinheiros bravos; giestas; correndo a oeste uma linha de água.
A Anta da Fonte Coberta pertence ao grupo dos denominados “dólmens de vestíbulo” ou “dólmens
de corredor curto ou de tipo vestibular”. É uma sepultura pré-histórica com cerca de 5.000 anos e encontra-se
classificada como monumento nacional desde 1910. As
manifestações tumulares Pré-Históricas estão presentes
nas pinturas a vermelho no interior da câmara e motivos
gravados em alguns esteios do sepulcro, assim como, na
face exterior da lage da cobertura.
Apesar de ser um monumento megalítico de
consideráveis dimensões, chegaram até aos nossos dias
todos os esteios (grandes blocos de pedra verticais)
que compunham primitivamente a respectiva câmara
sepulcral de planta poligonal.
Mais informação sobre este monumento/visitas guiadas
consultar: http://www.cm-alijo.pt/arqueologia

No próximo mês não perca a “viagem” ao Santuário de Arte Rupestre da Botelhinha.

Cursos

Artes Decorativas
Técnica do Mosaico
14 de Março a 25 de Abril

Técnica do Papel de Engenharia
2 a 30 de Maio

Inscrições Abertas :
Teatro Auditório Municipal de Alijó
ou pelo Telefone 917 338 195

DESPORTO

Associação Futebol de Vila Real
1ª Divisão
01/03 - Pegarinhos - Parada Pinhão
08/03 - Régua B - Pegarinhos
15/03 - Gache - Pegarinhos
22/03 - Pegarinhos - A Colmeia
29/03 - Lobrigos - Pegarinhos

Divisão de Honra
01/03 - Alijoense - Valpaços
08/03 - Ribeira Pena - Alijoense
15/03 - Alijoense - Vidago
22/03 - Montalegre - Alijoense
29/03 - Alijoense - Vilarinho FC

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 2anos, 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.

Torneio de Encerramento
de Hóquei em Patins

DESPORTO

Infantis
Dia 8
Dom.11:15h > Alijó BC x CH Carvalhos
Dia 22
Dom.|11:15h > Alijó BC x CH Carvalhos

Campeonato Nacional de Futsal
da 2ª Divisão - Série A
Dia 28
Sáb.|16:00h
> AAUTAD/REALFUT x Gondomar
Pavilhão desportivo Municipal
ENTRADA GRATUITA

NO PÓXIMO
MÊS

Da Revolução à Canção
Concerto de Comemoração
dos 35 anos do 25 de Abril

24|Abril
22:00h
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9

3
6

Piscinas Municipais
Horário

Categoria

Lazer

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

HORÁRIOS

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

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

2ª e 4ª Feira

19:30h – 20:15h

25

Hidroginástica

Teatro Auditório Municipal
Segunda a Sexta - Feira
10:00h às 19:00h

Sábado e Domingo

Horário 6

15:00h às 19:00h e 20:30h às 23:00h

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

7-10 Anos

4ª e 6ª Feira

18:30h – 20:00h

10

Biblioteca Municipal

4ª e 6ª Feira

17:30h – 18:30h

20

Segunda a Sexta - Feira

Hóquei em Patins
Horário 9

Crianças

Patinagem
Horário 10

Pilates – Nova Modalidade
Horário 11

+ 12 Anos

4ª e 6ª Feira

18:00h – 19:00h

10

10:00h às 12:30h
14:00h às 18:30h

CONTACTOS

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

em caso de emergência ligue
112

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
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10.000 euros

em descontos

AGARRA ESTA OPORTUNIDADE !!!
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A Cultura,
Mais perto
de si.

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.

Versão Digital

WWW.CM-ALIJO.PT

