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LOCAL
41 empresas de Guimarães marcam presença na Heimtextil, na Alemanha
Metade das empresas portuguesas presentes na Heimtextil são
de Guimarães. A maior feira de
têxteis para o lar e hotelaria, a
realizar na Alemanha, que decorre até sexta-feira, conta com a
presença de 41 empresas vimaranenses, num total de 82 portuguesas.
Conhecida mundialmente como
o maior expositor de produtos
têxteis para o lar e hotelaria, a
Heimtextil volta a ter uma enorme representatividade pela parte
das empresas de Guimarães.
As empresas do projecto
«Guimarães Marca» marcam presença em grande número como
são os casos da «Solinhas»,
«Pereira & Freitas», «Fábrica de
Tecidos do Carvalho», «Lasa»,
«Sampedro»,
«Be
Stitch»,
«Lameirinho», «Têxteis Penedo»,
«Villafelpos», «Mi Casa Es Tu Casa», «JF Almeida», «Lumatex»,
«NeiperHome», «António Salgado», «MoreTextile Group», «ACL

Impex», «Domingos de Sousa &
Filhos», «Crishometex», «Rosacel», «Apertex» e «Leiper».
No evento, a representação do
Município de Guimarães está a
cargo do vereador da Divisão de
Desenvolvimento
Económico,
Ricardo Costa, e a chefe de divisão Marta Mota Prego. Recordese que no passado mês de Setembro, Guimarães projectou as
tendências
da
Heimtextil
2019/2020, com uma sessão que
decorreu no Centro Cultural Vila
Flor.
“O sucesso desta indústria é evidente e é importante a participação das nossas empresas no sentido de acompanharem as tendências no plano internacional,
mas também estarem atentas à
constante inovação”, assinada o
Vereador
Ricardo
Costa.
As empresas «Guimarães Marca»
presentes na Heimtextil 2019 caracterizam-se por notável poder
de criação de riqueza, grande

LOCAL
Em Junho de 2020 o Teatro Jordão estará assim
Já arrancaram as obras para o
Teatro Jordão, Garagem Avenida
e zona circundante. No dia 7 de
Janeiro deu-se início a mais uma
grande empreitada no centro da
cidade.
Prometido desde 2016, o Teatro
Jordão foi alvo de vários projectos que sofreram inúmeros retrocessos, mas sem nunca falhar a
data de arranque de obras. Agora, neste início de 2018, o icónico
edifício avança com um dos projectos já apresentados e irá con-

templar um novo piso superior,
acima do telhado e um novo auditório com capacidade para 400
pessoas.
Mal arrancaram as obras e já tem
inquilinos em fila de espera.
O Conservatório de Guimarães e
curso de Artes Performativas e
Visuais da Universidade do Minho serão os futuros grandes habitantes do Teatro Jordão e da
Garagem Avenida, mas também
as Salas de Ensaio voltarão a
abrir assim que as condições de

equilíbrio financeiro e elevada
capacidade competitiva comercial face a congéneres internacionais. Em termos de números acumulados, destaque para mais de
2.500 postos de trabalho e um
volume de negócios de cerca de
251,0 M€.
No primeiro dia do certame, ontem, destaque para a visita da
comitiva do Governo, representada pelo Secretário de Estado da
Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e pelo Secretário de
Estado da Economia, João Correia Neves.
Ao longo do certame, são esperados mais de 60 mil visitantes nesta Feira, onde Portugal destacase como principal fornecedor europeu de roupa de cama e banho. As 82 empresas portuguesas
ocupam 5.896 m2 de espaço de
exposição, um valor recorde para
a indústria portuguesa.
https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/economia/52385-41-empresas-deguimaraes-marcam-presenca-na-heimtextil-naalemanha

segurança saiam reforçadas na intervenção.
A requalificação da obra de José
de
Brito,
também
autor
do Teatro Rivoli no Porto, terá
um custo superior a 11 milhões
de euros e deverá estar concluída
até Junho de 2020. A autarquia
vimaranense irá aproveitar também para reabilitar a zona envolvente tendo em conta a
sua candidatura de Couros para a
UNESCO.
https://www.fpguimaraes.pt/em-junho-de-2020-o
-teatro-jordao-estara-assim/

CONSAGRAÇÃO
Restaurante de António Loureiro alcança primeira Estrela Michelin para Guimarães
O restaurante «A Cozinha» de António Loureiro alcançou a primeira Estrela Michelin para Guimarães, na Gala Ibérica Michelin,
que decorreu em Portugal pela
primeira vez.
O chef António Loureiro regressou a Guimarães há dois anos,
depois de vários anos a trabalhar
fora da Cidade-Berço. É no Largo
do Serralho que se encontra o
restaurante, distinguido esta
quarta-feira, com uma Estrela Michelin, a primeira de Guimarães.
Na sua página de Facebook agradece a todos aqueles que contribuíram para a conquista deste
prestigiado prémio.
“Hoje é um momento de reconhecimento, de celebração e de agradecimento.
Celebramos em equipa e com um
orgulho enorme este reconhecimento que nos foi atribuido. A
todos os que por cá passaram,
profissionais e estagiários ou simplemenste aqueles que quiseram
ter uma experiência profissional

no Restaurante: o meu obrigado.
Da equipa também fazem parte
um conjunto de amigos que desde o primeiro momento nos apoiaram. A estes um grande e especial abraço de agradecimento.
Agradeço a todos os que contribuiram para que este percurso
feito deste e de inúmeros reconhecimentos…. Agradeço aos
nossos clientes e amigos que nos
visitam. Aos colegas de profissão
com quem partilhamos excelentes momentos gastronómicos.
Agradeço todos os comentários
que nos fazem evoluir. Agradeço
aos nossos fornecedores sempre
incansáveis e cada vez mais alinhados com a nossa política de
desenvolvimento
sustentável.
Agradeço às escolas de hotelaria
e de formação profissional que
depositam em nós a confiança na
formação das gerações vindouras. Ao programa GreenKey da
ABAE que nos apoia na monitorização dos Indicadores de sustentabilidade. Agradeço a Guimarães

Motivado pelos bons resultados
atingidos na primeira metade do
1ª Liga
campeonato, o emblema cónego
17ª jornada
decidiu avançar para o processo
Belenenses 1 - Vitória SC 0
de licenciamento para conseguir
Moreirense 1 - Desp. das Aves 0 disputar as competições europeias na próxima época. Na antevi18ª jornada
são ao encontro que vai opor o
Dia 11, 21h15
Moreirense ao Vitória, Ivo Vieira
Vitória SC - Moreirense
afirmou desconhecer esse facto,
assumindo ainda assim que a
Taça de Portugal
equipa nunca vai deixar de lutar
Dia 15, 20h45
por essa classificação.
Vitória SC - SLB
Já afastado da Taça de Portugal,
depois de ter sido eliminado no
Moreirense avança com proces- Estádio do Dragão pelo FC Porto,
so de licenciamento para dispu- o Moreirense apenas pode alcantar competição europeias
çar um lugar na Europa através

DESPORTO

que
pro-

porcionou o meu retorno às origens. Guimarães, uma cidade
cheia de vida e dinâmica. Agradeço aos vizinhos do Largo do Serralho que acolheram o restaurante
de uma forma tão simpática.
A vida é feita de objetivos, de
oportunidades e de bons momentos. Agora é tempo de celebrarmos. Fieis ao conceito de Tradição e inovação continuaremos o
nosso percurso, cada vez mais
exigentes e sobretudo cada vez
mais felizes pelo que temos. E
porque cozinhar é também contar histórias, continuaremos a
nossa história a cozinhar.”
https://www.gmrtv.pt/lazer/36221-restaurante-de
-antonio-loureiro-alcanca-primeira-estrelamichelin-para-guimaraes

da classificação no campeonato.
Com o avançar deste processo,
os Cónegos pretendem salvaguardar a sua presença caso, a
nível interno, as coisas continuem a correr bem e os resultados
positivos permaneçam. “Não tenho conhecimento dessa situação. Isso a mim não me acarreta
nem mais nem menos responsabilidade. Já o disse e volto a frisar, nós se pudermos acabar neste lugar, e vamos lutar em todos
os jogos para ganhar, seria excelente”, começou por afirmar Ivo
Vieira.
https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/desporto/52383-moreirense-avancacom-processo-de-licenciamento-para-disputarcompeticao-europeias

METEOROLOGIA
Proteção Civil emite aviso alertando para as baixas temperaturas
O frio, que se vai acentuar em
todo o país a partir de amanhã
(dia 11), levou a Proteção Civil a
emitir um aviso à população. Tal
como os meteorologistas já haviam alertado, a partir de amanhã,
sexta-feira, as temperaturas mínimas no território continental
vão oscilar entre os -4º C e os
6ºC, e a máxima entre os 4ºC e
os 18ºC.
Além das temperaturas baixas, o
Instituto Português do Mar e da
Atmosfera alerta para o vento,
que irá soprar esta quinta-feira e
sexta-feira, de quadrante Leste,
soprando mais intenso nas terras

altas (até 50 km/h), em especial
durante a noite e manhã, por vezes com rajadas até 70 km/h, na
região do Norte e Centro.
Atenção ainda para o acentuado
arrefecimento noturno e formação de geada. Face à descida das
temperaturas, irá sentir um desconforto térmico elevado até à
madrugada de sábado, sublinha a
Proteção Civil.
A Proteção Civil alerta também
para a eventual formação de gelo
em troços de estradas com ensombramento permanente e para a necessária especial atenção
aos grupos populacionais mais

vulneráveis, crianças, idosos e
pessoas portadoras de patologias
crónicas e população sem-abrigo.
Para fazer face ao frio que se vai
fazer sentir, a Proteção Civil e a
Direção Geral de Saúde reafirmam um conjunto de comportamentos que a população deve
implementar, tanto a nível individual como a nível coletivo. Desde
logo, evitar a exposição prolongada ao frio, manter o corpo
quente vestindo várias camadas
de roupa, protegendo as extremidades e bebendo bebidas quentes.
https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/sociedade/52405-protecao-civil-

ECONOMIA
Notas de 500 euros começam a sair de circulação no fim deste mês
A nota de 500 euros, que em Portugal poucos já terão visto ou tocado, começa a ser retirada de
circulação a partir de 27 de Janeiro. Esta foi a data determinada
pelo Banco Central Europeu (BCE)
para que os bancos centrais dos
países da zona euro (excepto os
da Alemanha e da Áustria) comecem a reter estas notas quando
cheguem à sua posse.
De acordo com uma nota do BCE,
a partir de 27 de Janeiro, todas as
notas deste valor que cheguem
aos bancos centrais ficarão retidas e serão retiradas de circulação.
Isso só não acontecerá na Alemanha e na Áustria para, segundo o
BCE, garantir "uma transição harmoniosa e por razões logísticas",
dado que nestes países estas divisas têm uma utilização mais frequente. Os bancos centrais dos
dois Estados continuarão a rein-

troduzir as notas de 500 euros no
mercado até Abril de 2019.
O BCE já tinha anunciado que,
depois de concluir a emissão
das notas da série Europa,
iria parar a produção das notas
de 500 euros, atendendo aos receios de que possam ser utilizadas para facilitar actividades ilícitas.
As notas existentes podem continuar a ser usadas sem restrições,
incluindo para fazer pagamentos.
Embora não seja necessário proceder à sua troca, quem o quiser
fazer poderá dirigir-se aos balcões dos bancos comerciais ou às
tesourarias do Banco de Portugal
(BdP).
Em Novembro de 2018 havia
521,3 milhões de euros de 500
euros em circulação na Europa, o
que representa uma diminuição
significativa face aos 611,8 milhões que circulavam em Janeiro

de 2016,
pouco
antes de
o BCE ter
anunciado que
iria deixar de emitir notas deste
valor.
Os dados do BdP relativamente
à apreensão de notas contrafeitas revelam que no primeiro semestre de 2018 foram retiradas
de circulação 11.290 notas contrafeitas. Deste total 27 eram de
500 euros, o que representa cerca de 0,24% do total. A maior parte das notas falsificadas são de 20
e de 50 euros.
A nota de 500 euros recebeu a
alcunha de Bin Laden, devido ao
facto de todos já terem ouvido
falar dela e poucos a terem de
facto visto.
https://www.publico.pt/2019/01/07/economia/
noticia/notas-500-euros-comecam-sair-circulacaodentro-tres-semanas-1856866

Ementa - SAD
Semana de 12 a 18 de janeiro
Sábado

Domingo

Sopa de
brócolos

Sopa de
favas e
repolho

Segunda

Terça

Sopa de
Couve
lombarda e
Perú estufado feijão
Cação
com
assado no
cogumelos,
forno com
cenoura,
Caldeirada de
arroz de
massa
raia com
cenoura e
esparguete e salada de
feijão-verde4 salada de
alface e
1,3
tomate
cebola4
Fruta
assada
Fruta da
Fruta da
época
época

Vitela
estufada
com
ervilhas,
cenoura,
batata e
salada de
pepino
Fruta crua
da época

Sopa de
brócolos

Quarta

Quinta

Sopa de
espinafres

Creme de
cenoura

Sopa de
penca

Frango
assado no
forno com
arroz de
ervilhas e
cenoura
raspada

Salmão
grelhado
com batata
cozida e
couve
Bruxelas4

Feijoada à
cowboy com
arroz branco
e salada de
alface1,6,7

Fruta da
época /
Gelatina

Fruta da
época

Sexta

Fruta da
época

1,5,6,7,8,9,10,12

Por motivos imprevistos, a ementa poderá sofrer alterações.
A refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados:
1
Cereais que contém glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 4Peixes, 5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca
rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de Sésamo, 12Dioxido de enxofre e sulfitos, 13Tremoços,
14
Moluscos.

Data
12 de janeiro
13 de janeiro
14 de janeiro
15 de janeiro
16 de janeiro
17 de janeiro
18 de janeiro

Farmácias de serviço
Farmácia
Localização
Nobel
R. de Santo António
Barbosa
Largo do Toural
Avenida
Av. D. João IV
Paula Martins
R. Teixeira de pascoais
Lobo
Av. De Londres
Vitória
Guimarães Shopping
Hórus
Largo do Toural

Contatos Úteis
SOS
112
BVG
253 515 444
Hospital
253 540 330
CMG
253 421 200
PSP
253 540 660
PM
253 421 222

CENTRO COMUNITÁRIO D E SOLIDARIEDADE E INTEGRAÇÃO
SOCIAL
Travessa de Vila Verde - S. Sebastião
Tel: 253 511 400
Correio eletrónico: virginia.macedo@fraterna.org
www.fraterna.org

