Newsletter - Município de Alijó | Boletim Municipal Nº 11 de 2014

Notícias

Deliberações

Comemorações dos 500 Anos da Atribuição de Foral de D. Manuel I à Vila
de Alijó
“A quamtos a estas nossas comemorações vierem,
fazemos saber que per bem do comçelho de Alijoo, a
partir de aguora em diamte decraramos se cumpram
as deligencias de que nem ha memoria. Alijoo, a VIII
do mes de Novembro, anno do nacimento de Nosso
Senhor Jhesu Christo de dois mill e quatuorze.”

> Dia 8 Nov | Dia 9 Nov | Dia 10 Nov | Dia 11 Nov

Assinados contratos das lojas do Mercado Municipal de Alijó
Teve lugar a assinatura de contratos de arrendamento das lojas do Mercado Municipal de Alijó. Esta ação
teve como principal objetivo regularizar juridicamente as situações de cedência do espaço público daquele local.

Continuar a ler...

Projeto de Valorização da Capela da
N. Sr.ª da Lapa inicia-se em São Mamede de Ribatua
A intervenção, há muito aguardada pelo Município de
Alijó, resulta da aplicação das medidas compensatórias que incidem sobre o património histórico dos
concelhos afetados pela construção da Barragem de
Foz Tua.

Continuar a ler...
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- Ata da Reunião Ordinária do dia 30 de outubro de 2014
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- Controlo de Qualidade da Água para Consumo Humano, Relatório N.º 3/2014
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- Concurso para atribuição da concessão de uma loja comercial existente no Mercado Municipal de Alijó
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