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das 17 práticas que serão agora 
sujeitas a avaliação do júri. Este 
conta com a participação perma-
nente da Associação In Loco, do 
Centro de Estudos Sociais da Uni-
versidade de Coimbra e do Ob-
servatório Internacional da De-
mocracia Participativa. Na pre-
sente edição, o júri conta tam-
bém com a participação do Insti-
tuto de Ciências Sociais da Uni-
versidade de Lisboa. 
As cinco práticas melhor classifi-
cadas pela avaliação do júri pas-
sarão à fase de votação pública. 
Serão entregues dois prémios, 
cabendo ao primeiro classificado 
a nomeação de melhor prática de 
democracia participativa em Por-
tugal e ao segundo uma menção 
honrosa. 

https://www.cm-guimaraes.pt/pages/1418?
news_id=4200 

O Projeto Tabu! nasceu do Orça-
mento Participativo de 2013 e 
conta com o apoio do Município 
de Guimarães, com o objetivo de 
promover o combate à violência 
de género através das artes per-
formativas, utilizando as artes 
cénicas como instrumento de 
intervenção social e assim chegar 
ao seu público. Ainda no passado 
mês de dezembro, a Associação 
Jovidém recebeu uma menção 
honrosa referente ao projeto Ta-
bu!, entre as instituições premia-
das sobre “Boas Práticas no Asso-
ciativismo Juvenil”. 
A 4ª edição do Prémio Boas Práti-
cas de Participação foi lançada 
em novembro de 2018 pela Rede 
de Autarquias Participativas. Ter-
minado o período de entrega de 
candidaturas, foram receciona-

O Município de Guimarães apre-
sentou dois projetos ao Prémio 
de Boas Práticas de Participação 
2018. 
O Projeto Consigo tem como 
principais objetivos contribuir 
para a qualidade de vida das pes-
soas em situação de vulnerabili-
dade social e/ou dependência 
permanente ou temporária, ga-
rantindo a sua inclusão e o aces-
so a recursos essenciais para as 
suas necessidades de vida diária. 
Até dezembro de 2018, realiza-
ram-se 350 visitas a famílias para 
um acompanhamento psicoedu-
cativo e de proximidade, foram 
emprestados 160 equipamentos 
adaptativos e houve 35 famílias a 
beneficiarem de atendimento e 
acompanhamento social, no âm-
bito do Projeto Consigo. 

"O posiciona-
mento de Gui-
marães em relação ao mercado 
externo está a crescer de ano pa-
ra ano, fruto de uma estratégia 
de promoção do nosso território 
assente no património edificado, 
na programação cultural e não 
só. Guimarães tem muito para 
oferecer a quem nos visita e esse 
é um trabalho que está a ser fei-
to de forma gradual, em articula-
ção com os agentes turísticos e 
empresários, assim como as as-
sociações do setor", salienta no 
texto a vereadora da Cultura, So-
fia Ferreira. 

https://24.sapo.pt/economia/artigos/taxa-de-
ocupacao-hoteleira-de-guimaraes-subiu-para-636-

em-2018 

pamentos culturais, conferindo 
um aumento de 3,8% do número 
de visitantes aos museus e outros 
equipamentos culturais, como a 
Plataforma das Artes e Casa da 
Memória", sendo que em 2018 o 
número de visitantes aos equipa-
mentos culturais foi de 523 852. 
Segundo os dados, o período en-
tre abril e outubro, com especial 
incidência no mês de agosto, é 
quando Guimarães regista o mai-
or número de visitantes, ou seja, 
79% do total de visitantes aos 
postos de turismo da cidade 
(julho, agosto e setembro regis-
taram 48% do total de visitantes 
aos postos de turismo). 

A cidade de Guimarães registou 
em 2018 um "aumento significa-
tivo" na taxa média de ocupação 
na hotelaria, subindo de 59,2% 
para 63,6%, e com mais de 80 mil 
pessoas a passarem pelos postos 
de Turismo.  
A Câmara Municipal de Guima-
rães aponta que em 2018 passa-
ram mais cinco mil pessoas pelos 
postos de turismo (num total de 
80.393) e que a origem dos visi-
tantes é maioritariamente de Es-
panha (47%), seguida da França 
(13%), Portugal (9%) e Brasil 
(7%). 
A autarquia destaca ainda o 
 "impacto pela procura dos equi- 

LOCAL 

Dois projetos de Guimarães na lista para o Prémio de Boas Práticas de Participação 

LOCAL 

Taxa de ocupação hoteleira de Guimarães subiu para 63,6% em 2018 



1ª Liga 
20ª jornada 
Dia 03, 20h00 
Vitória SC - FCP 
Dia 04, 20h15 
Belenenses - Moreirense  
 
19ª jornada 
Moreirense 2 - Nacional 1 
Feirense 1 - Vitória SC 2 
 
João Sousa subiu ao 39.º lugar 
do ranking ATP 
O vimaranense João Sousa, afas-
tado do Open da Australia nos 16
-avos-de-final pelo japonês Kei 
Nishikori, subiu cinco posições no 
ranking ATP e é 39.º, ainda atrás 
daquele que é o seu melhor re-
sultado no ranking, quando em 
maio de 2016 foi 28.º. 
Em pares, destaque para a subida 
de 13 lugares de João Sousa, para 

o 32.º, que, a fazer dupla com o 
argentino Leonardo Meyer (subiu 
de 48 para 38), atingiu as meias-
finais do Open da Austrália.  

https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/desporto/52642-joao-sousa-subiu-ao-

39-lugar-do-ranking-atp 
 

Edição de 2019 do rali de Portu-
gal não passa em Guimarães 
A edição de 2019 do Rali de Por-
tugal não vai passar em Guima-
rães. O percurso oficial da prova 
foi divulgado esta segunda-feira, 
28 de janeiro e, tal como o Mais 
Guimarães tinha noticiado no 
final de dezembro, a prova irá 
arrancar do centro do país, mais 
concretamente de Coimbra. Im-
porta lembrar que, nas últimas 
edições, a cidade berço vinha 
sendo o palco da apresentação 
da prova, juntando alguns milha-
res de aficionados. 
“Este ano o Rali vai ser excecio-
nal, pois vamos, finalmente, à 

zona Centro, que era uma grande 
ambição do Rali de Portugal há já 
uma série de anos. Com a saída 
de três câmaras do Norte, pude-
mos fazer o troço de Góis, Lousã 
e Arganil. Estamos muito conten-
tes por poder voltar ao Centro e 
nos aproximarmos do velho figu-
rino do Rali de Portugal”, afirmou 
Carlos Barbosa, presidente da 
ACP. 
“É fundamental que o comporta-
mento do público seja rigoroso, 
porque não faz sentido amanhã o 
presidente da Comissão do Cam-
peonato do Mundo de Rali ser 
português e ser ele próprio a ti-
rar o Rali de Portugal por razões 
de segurança”, alertou Carlos 
Barbosa.  
A edição de 2019 do Rali de Por-
tugal irá decorrer entre 30 de 
maio e 02 de junho.  
https://maisguimaraes.pt/edicao-de-2019-do-rali-

de-portugal-nao-passa-em-guimaraes/ 

METEOROLOGIA  

Depressão Helena traz vento com rajadas até 110 km/hora 

Portugal continental vai ser afeta-
do na sexta-feira por uma depres-
são que vai causar agitação marí-
tima e vento forte com rajadas 
até 110 quilómetros por hora, o 
que levou à emissão de aviso la-
ranja, segundo o IPMA. Na sexta-
feira, o litoral estará sob aviso 
vermelho devido à agitação marí-
tima.  
"Amanhã [sexta-feira] vamos ter 
uma intensificação significativa do 
vento sobretudo no litoral e nas 
terras altas com rajadas no litoral 
oeste de 75 km/hora e de 85 km/
hora a norte do cabo Raso, atin-
gindo a região da Grande Lisboa. 
No entanto, será no litoral a norte 
do Cabo Mondego que as rajadas 
serão mais intensas podendo atin-
gir os 110 quilómetros por hora", 

explicou à agência Lusa a meteo-
rologista do Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera (IPMA), 
Maria João Frada. Acrescentando 
que as rajadas de vento também 
poderão atingir os 110 km/hora 
nas terras altas do Minho e Dou-
ro Litoral e da região Centro. 
Esta será a velocidade da rajada 
mais forte — a rajada média, na 
totalidade do território, será de 
55 km/h, explicou fonte do IPMA 
ao PÚBLICO. Como comparação, 
durante o furacão Leslie, o vento 
médio era de 110 km/h, com ra-
jadas de 145 km/h. 
No litoral, as ondas deverão "ter 
altura significativa de 5 a 7 me-
tros, e temporariamente a norte 
do cabo Raso, 7 a 8 metros du-
rante a tarde e início da noite, e 

altura máxima que poderá atingir 
15 metros", explica o IPMA no 
site. Tudo isto justificou o aviso 
vermelho, o mais grave na escala 
de quatro.  
A depressão Helena, centrada a 
noroeste do golfo de Biscaia, vai 
afetar Portugal continental em 
particular no que diz respeito ao 
vento e à agitação marítima na 
costa ocidental. 
Recorde-se que a passagem 
da tempestade tropical Leslie nas 
zonas mais afetadas de Portugal 
terá causado ventos de 180 a 190 
quilómetros/hora, superiores aos 
registados nas estações meteoro-
lógicas oficiais, estimou nesta ter-
ça-feira o Instituto Português do 
Mar e da Atmosfera (IPMA). 

https://www.publico.pt/2019/01/31/sociedade/
noticia/depressao-helena-traz-vento-rajadas-ate-

110-kmhora-1860112 

DESPORTO 



má, Pedro 
Pessoa e 
Costa. O cardeal-patriarca de Lis-
boa, Manuel Clemente, e cinco 
bispos portugueses (das dioceses 
de Lisboa, Guarda, Coimbra, Bra-
ga e Bragança-Miranda), assim 
como outros padres portugueses 
concelebraram a eucaristia. A 
escolha de Portugal e, concreta-
mente, de Lisboa, era expectável. 
Marcelo Rebelo de Sousa mani-
festou, por diversas ocasiões, o 
desejo de que as JMJ tivessem 
como palco a capital portuguesa, 
tendo sido convidado para estar 
na Cidade do Panamá pelo seu 
homólogo panamiano. 

https://www.dinheirovivo.pt/economia/lisboa-
recebe-as-jornadas-mundiais-da-juventude-em-

2022/ 

Lisboa vai receber em 2022 as 
Jornadas Mundiais da Juventude 
(JMJ), consideradas o maior 
evento organizado pela Igreja 
Católica, anunciou hoje o prefei-
to do Dicastério para os Leigos, 
Família e Vida, organismo do Va-
ticano. O anúncio foi feito na 
missa de encerramento das JMJ, 
que hoje terminam na Cidade do 
Panamá, presididas pelo papa 
Francisco, pelo prefeito daquele 
dicastério, Kevin Joseph Farrell, 
organismo do Vaticano que orga-
niza as JMJ com um comité local. 
“Como disse o santo padre, te-
mos agora de sair daqui e pôr em 
prática tudo o que aprendemos. 
E a próxima Jornada Mundial da 
Juventude terá lugar em Portu-
gal”, afirmou, perante milhares 

de jovens peregrinos de todo o 
mundo, entre os quais algumas 
centenas de portugueses, cujo 
entusiasmo foi imediato, aplau-
dindo. Da assistência ouviram-se 
gritos de “Portugal, Portugal, 
Portugal”. Na sua conta no 
Twitter, o papa escreveu: “A vo-
cês, queridos jovens, um muito 
obrigado por #Panama2019. Con-
tinuem a caminhar, continuem a 
viver a fé e a compartilhá-la. Até 
Lisboa em 2022”. À missa assisti-
ram o Presidente português, 
Marcelo Rebelo de Sousa, o se-
cretário de Estado da Juventude 
e do Desporto, João Paulo Rebe-
lo, em representação do Gover-
no, o presidente da Câmara de 
Lisboa, Fernando Medina, e o 
embaixador de Portugal no Pana-

RELIGIÃO 

Lisboa recebe as Jornadas Mundiais da Juventude em 2022  

CULTURA 
Fotógrafo da agência Lusa vence Prémio Rei de Espanha. E Marcelo 'ajudou' 

fotografia, publicada pela agência 
Lusa em 19 de outubro de 2017, 
foi captada em Santa Comba Dão, 
no distrito de Viseu, e mostra 
Marcelo Rebelo de Sousa solidá-
rio com um agricultor, inconsolá-
vel, uma das vítimas dos incên-
dios. 
Segundo o comunicado o júri 
"valorizou o fator emocional e a 
componente humana que permi-
te adivinhar uma tragédia sem 
necessidade de se ver a zona de-
vastada". 
A cerimónia de entrega do pré-
mio, na sede da agência noticiosa 
espanhola Efe, em Madrid, em 
data a anunciar, entre março e 
abril, contará com a presença de 
Filipe VI, rei de Espanha. 
O fotógrafo, em 2014, venceu o 
primeiro prémio do concurso de 

fotografia da Aliança das Agên-
cias de Notícias do Mediter-
râneo (AMAN) com uma fotogra-
fia do incêndio que, no verão de 
2013, devastou parte da Serra 
do Caramulo. 
A imagem retrata um incêndio, 
no dia 21 de agosto de 2013, na 
Serra do Caramulo, em Silvares, 
no concelho de Tondela. 
Nuno André Ferreira é natural 
de Marrazes, distrito de Leiria, 
tendo-se licenciado em Ciências 
da Informação pelo Instituto Su-
perior Miguel Torga - Coimbra 
(2000/2004). 
Atualmente, além da agência Lu-
sa, trabalha para outros meios de 
comunicação social. 
Pela agência Lusa, para a qual 
trabalha desde 2009, Nuno An-
dré Ferreira já recebeu quatro 

outras distinções, a mais recente 
uma menção honrosa, no ano 
passado, no concurso Estação 
Imagem. 
A cerimónia de entrega do pré-
mio, na sede da agência noticiosa 
espanhola Efe, em Madrid, em 
data a anunciar, entre março  e  
abril, contará com a presença de 
Filipe VI, rei de Espanha. 

https://www.noticiasaominuto.com/
cultura/1189557/fotografo-da-agencia-lusa-vence-

premio-rei-de-espanha-e-marcelo-ajudou 
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Sábado  Domingo  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta  

 
Caldo verde 
1,6,7 
 
Salmão  
grelhado 
com batata à 
murro e  
salada de 
tomate4  
 
Fruta crua 
da época  

 
Sopa de  
grelos  
 
Cozido à 
Portuguesa 
1,6,7  
 
Fruta crua 
da época  
 

 
Sopa de  
repolho  
 
Filetes de 
pescada fritos 
com puré de 
batata e  
feijão-verde 
1,3,4,6,7,8,9,12  
 
Fruta crua da 
época 
 

 
Creme de 
cenoura  
 
Esparguete à 
bolonhesa 
com salada 
de alface e 
cebola1,3 
 
Fruta crua da 
época  
 

 
Sopa de  
feijão-verde  
 
Bacalhau à 
Gomes de Sá 
com salada 
de tomate3,4  
 
Fruta crua da 
época  
 

 
Sopa de  
couve-flor  
 
Perú  
estufado com 
feijão preto, 
arroz branco 
e cenoura 
raspada  
 
Fruta crua da 
época 

 
Sopa de  
espinafres  
 
Cação  
assado com 
batata  
assada e 
couve  
bruxelas4 
 
Fruta crua 
da época/
Leite-creme 
1,3,7  
 

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

Ementa - SAD 

Semana de 02 a 8 de fevereiro  

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

02 de fevereiro Barbosa Largo do Toural 

03 de fevereiro Avenida Av. D. João IV 

04 de fevereiro Paula Martins R. Teixeira de Pascoais 

05 de fevereiro Lobo Av. De Londres 

06 de fevereiro Vitória Guimarãesshopping 

07 de fevereiro Hórus Largo do Toural 

08 de fevereiro Henrique Gomes R. Dr. Carlos Saraiva 

Contatos Úteis 

SOS 112 

BVG 253 515 444 

Hospital 253 540 330 

CMG 253 421 200 

PSP 253 540 660 

PM 253 421 222 


