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LOCAL
Embaixada Britânica destaca colaboração com Guimarães para os jogos da
Liga da Nações
Guimarães está a preparar os jogos da meia-final da Liga das Nações entre Inglaterra e Holanda,
a realizar no Estádio D. Afonso
Henriques, a 06 de junho, perspetivando uma grande adesão
pela parte dos adeptos destes
países.
Esta terça-feira, 12 de fevereiro,
decorreu uma reunião na Câmara
Municipal de Guimarães entre o
vereador do Desporto, Ricardo
Costa, e a Vice Cônsul da Embaixada Britânica, Gillian Herculano,
no sentido de “garantir uma proximidade entre os dois países para a preparação de um evento de
grande dimensão”, salientou Ricardo Costa.
Gillian Herculano mostrou-se
“muito satisfeita” pelo esforço

que Guimarães está a desenvolver no sentido de dar a melhor
resposta para receber os adeptos. “Há uma grande expetativa
neste jogo de futebol, que vai
atrair muitos ingleses e holandeses. É uma grande oportunidade
para muitos destes adeptos verem a beleza desta histórica cidade de Guimarães e a nossa preocupação é acompanhar todo o
processo da organização e colaborar no que for necessário”, salientou a representante da Embaixada Britânica.
Ricardo Costa deu conta que todas as entidades envolvidas na
organização deste evento “estão
em estreita articulação” no sentido de “garantir a segurança dos
adeptos” e “fazer deste jogo um

acontecimento marcante para
Guimarães perante a visibilidade
no plano internacional”. Apesar
da distância temporal, “há trabalho que já está a ser desenvolvido no terreno, coordenado pela
Federação Portuguesa de Futebol, através das indicações da
UEFA”, salientou ainda o Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Guimarães.
O Estádio D. Afonso Henriques
será palco do jogo InglaterraHolanda no dia 06 de junho e
acolhe ainda o jogo de atribuição
do 3.º e 4.º lugares no dia 09 de
junho. A outra meia-final, que irá
por frente a frente Portugal e Suíça, joga-se no Porto, a 05 de junho.
https://www.cm-guimaraes.pt/pages/1418?
news_id=4225

LOCAL
Vereadora da Cultura invoca razões históricas para justificar mudança da Feira Afonsina
A Vereadora da Cultura anunciou
que a edição deste ano da Feira
Afonsina será dedicada à figura de
Egas Moniz, invocando a necessidade de "inovar" para justificar a
mudança do "centro nevrálgico"
para o Monte Latito. "A feira que
tem ocupado a 'vila de baixo" ficará na 'vila' de cima!", sustentou,
indicando que foram realizadas
dezenas de reuniões com instituições de Guimarães, como a Sociedade Martins Sarmento e a Muralha. "Queremos que a feira de Guimarães, num contexto em que as
feiras pululam por todo País, seja a
melhor, a mais autêntica, a que
tem as condições históricas e de

envolvência que possam ser otimizadas", observou Adelina Paula
Pinto, indicando que a denominação de Feira Afonsina "tem muito
uma perspetiva medievalista, não
só centrada no Primeiro Rei de
Portugal, e ao passá-la para a 'vila
de cima' queremos que ela afirme
o contexto histórico fundacional".
"Vamos aproveitar todo o imenso
espaço que é a envolvência do
Castelo, para colocar todas as
áreas funcionais que costumam
estar representadas na feira",
acrescentou, garantindo que "toda
a cidade vai continuar a vivenciar
aquilo que tem sido o certame".
A Vereadora da Cultura vincou: "a

feira teve oito edições naquele
contexto, chega! É preciso inovar,
reinventar, repensá-la. Foi repensada com as instituições vimaranenses, com a Associação Vimaranense de Hotelaria, ficando o espaço do Centro Histórico mais livre
e menos formatado em termos de
certame". Adelina Paula Pinto revelou que no sentido de
"acrescentar autenticidade histórica", será realizada uma jornada
científica no período que antecede
a feira dedicada à temática do certame que, este ano, será a figura
de Egas Moniz.
https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/politica/52904-vereadora-da-culturainvoca-razoes-historicas-para-justificar-mudancada-feira-afonsina

CULTURA
Artista Joana Vasconcelos dá coração a Paris no Dia dos Namorados
A obra "Coração de Paris" ("Coeur
de Paris", no título original), que
se situa junto à estação de metro
Porte de Clignancourt, vai ser oficialmente inaugurada nesta quinta-feira, e serve de mote à cidade
de Paris para celebrar o amor neste Dia dos Namorados.
O prolongamento do metro de
superfície T3 levou a cidade a
pensar novos espaços artísticos
públicos, e o pedido deste coração surgiu de várias organizações
de moradores deste bairro no
Norte da capital francesa.
À artista portuguesa Joana Vasconcelos, que nasceu em Paris em
1971, foi pedido "um símbolo universal para um bairro do Mundo",
como se pode ler no comunicado

de imprensa da Câmara Municipal da capital francesa.
O coração, que se acende consoante os batimentos cardíacos e
tem movimento rotativo, é composto por 3.800 azulejos pintados
à mão no atelier da artista portuguesa.
Aquando da visita de Joana Vasconcelos a Paris, no mês de janeiro, a artista disse à agência Lusa
que foi exatamente em Clignancourt, onde os seus pais viviam
na altura do seu nascimento, que
o seu coração "começou a bater".
"A minha relação com Paris é
bastante íntima, pessoal e, ao
mesmo tempo, profissional. Eu
nasci aqui há 47 anos e estou a
colocar aqui o Coração de Paris,

DESPORTO

quatro toneladas de prata e duas
toneladas de bronze que os organizadores pretendem angariar.
Materiais
provenientes
de
smartphones e computadores e
outros aparelhos eletrónicos velhos, estragados ou sem uso.
Até novembro de 2018, a organização conseguiu juntar 47 mil
toneladas de dispositivos eletrónicos, sendo que cerca de cinco
milhões de telemóveis usados
tinham sido entregues a uma
operadora móvel.
Alguns meses antes, em junho,
foi completado o objetivo para a
quantidade necessária de bronze,
tendo ficado apenas a faltar 10%
da meta de ouro e 15% da de
prata. A recolha dos metais reciclados conta com a ajuda do público japonês, assim como de empresas e da própria indústria.
“Estimamos que as quantidades

1ª Liga
22ª jornada
Dia 16, 18h00
Vitória SC - Portimonense
Dia 17, 20h30
Tondela - Moreirense
21ª jornada
Moreirense 1 - FCP 1
Tondela 1 - Vitória SC 0
Lixo eletrónico transformado em
medalhas para os Jogos Olímpicos
Em 2020, as medalhas dos Jogos
Olímpicos de verão em Tóquio
vão ser feitas a partir de resíduos
eletrónicos reciclados.
O projeto começou em 2017 e
tem como objetivo conseguir juntar toneladas de materiais até
março deste ano.
São cerca de 30 quilos de ouro,

na Porta
de Clignancourt, onde eu nasci e onde o
meu coração começou a bater",
disse a artista portuguesa.
Além da inauguração oficial, que
vai contar com a presença do embaixador de Portugal em França,
e de vários eleitos da câmara de
Paris, como o vereador lusodescendente Hermano Sanches
Ruivo, a junta de freguesia do 18º
bairro, onde se situa a Porte de
Clignancourt, organiza ainda um
baile popular e convida todos os
parisienses a celebrar de forma
especial este dia de São Valentim.
https://www.noticiasaominuto.com/
cultura/1198332/artista-joana-vasconcelos-dacoracao-a-paris-no-dia-dos-namorados

em falta para produzirmos as
medalhas dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos podem ser extraídas
de aparelhos que já foram doados”, afirmou a organização em
comunicado.
Ainda não é conhecido o design
das medalhas, que deve ser revelado apenas no final de 2019. Já
nos Jogos Olímpicos no Rio, em
2016, cerca de 30% da prata e
bronze que compunham as medalhas foi extraída de material
reciclado.
https://sicnoticias.pt/desporto/2019-02-08-Lixoeletronico-transformado-em-medalhas-para-osJogos-Olimpicos

AMBIENTE
Vieira de Castro com embalagens 100% recicláveis
A produção de resíduos sólidos e
a utilização de plástico nas embalagens precisa ser seriamente
reduzida. Mais do que palavras,
são necessárias medidas concretas. A Vieira pode neste momento afirmar que utiliza materiais
100% recicláveis nas suas embalagens de bolachas. Mas é preciso ir mais longe. Por isso um caminho está a ser percorrido para
que se ultrapasse a falta de alternativas ao plástico, encontrando
materiais que protejam os produtos da mesma forma. Para garantir soluções que mantenham as
características organolépticas do

produto e assegurem uma barreira eficaz ao exterior, a Vieira está
a estudar, com os seus parceiros,
soluções mais ecológicas que poderão vir a passar por Ecodesign
das embalagens, sem colocar em
causa a qualidade dos produtos.
Para os próximos tempos o objetivo está definido: a Vieira quer
reduzir significativamente o consumo de plástico. Esta abordagem insere-se na política de sustentabilidade: eliminar, reduzir,
substituir e transformar, dando
seguimento à estratégia europeia
para os plásticos, apresentada
pela comissão Europeia. Fundada

em 1943 e sediada em Vila Nova
de Famalicão, a Vieira associa à
sua componente familiar – focada no espírito de equipa e numa
forte proximidade com toda a
estrutura – uma componente internacional marcando presença
em diversos mercados estrangeiros. Tratando-se de uma referência não só em termos empresariais, mas também no que respeita
às vertentes humana e social, a
Vieira é o maior fabricante português de bolachas, amêndoas e
rebuçados.
https://www.cmjornal.pt/comunicados-imprensa/
detalhe/vieira-de-castro-com-embalagens-100reciclaveis?ref=HP_ComunicadosImprensa

SAÚDE
Greve/Enfermeiros: Requisição civil terá efeitos a partir de hoje
A greve dos funcionários públicos
que está marcada para sexta-feira
terá os seus primeiros efeitos ainda hoje, nos hospitais e serviços
de recolha de lixo, onde os horários noturnos se iniciam entre as
22:00 e as 24:00.
As estruturas sindicais que convocaram esta greve nacional estimam que vá ter uma elevada
adesão, com um impacto mais
visível nos setores da saúde, educação, finanças e autarquias, podendo levar ao encerramento de
escolas e deixar lixo por recolher.
Na prática, a paralisação inicia-se
esta noite dado que o pessoal da
recolha de lixo começa a trabalhar a partir das 22:00 na maioria
dos municípios e quem trabalha
de noite nos hospitais inicia o turno às 11:00.
Na base do protesto, que envolve
sindicatos da CGTP e da UGT, está
o facto de o Governo prolongar o
congelamento salarial por mais
um ano, limitando-se a aumentar
o nível remuneratório mais baixo

da administração pública, de 580
para 635,07 euros, na sequência
do aumento do salário mínimo
nacional para os 600 euros.
A paralisação começou por ser
marcada pela Frente Comum de
Sindicatos da Administração Pública (CGTP), há cerca de um
mês, na expectativa de que o Governo ainda apresentasse uma
proposta de aumentos generalizados para a função pública, o
que não veio a concretizar-se.
A Federação Sindical da Administração Pública (FESAP) e a Federação Nacional da Educação
(FNE), filiadas na UGT, marcaram
dias depois greve para a mesma
data, pelos mesmos motivos.
A FESAP e FNE emitiram um préaviso de greve também para hoje
para dar cobertura legal a quem
queira participar numa concentração de dirigentes e ativistas
sindicais que vai decorrer ao início da tarde em frente ao Ministério das Finanças, em Lisboa.
O secretário-geral da UGT vai par

ticipar na ação de luta, onde será
aprovada uma resolução para entregar no Ministério das Finanças.
A última greve nacional da administração pública ocorreu em 26
de outubro e foi convocada pela
Frente Comum, pela FESAP e pelo
Sindicato dos Quadros Técnicos
do Estado (STE).
Nessa data, os sindicatos assumiram que aquela tinha sido a maior greve na Função Pública desde
o período de intervenção da
'troika', com adesões médias entre os 80 e 90% na saúde e na
educação e de 100% em muitas
autarquias e tribunais.
Os trabalhadores da função pública têm os salários congelados
desde 2009.
A Frente Comum reivindica aumentos de 4% e um aumento mínimo de 60 euros, para quem ganhe até 1.500 euros.
A FESAP reivindica 3,5% de aumento.
http://radiocomercial.iol.pt/noticias/87426/grevena-funcao-publica-com-efeitos-a-partir-de-hoje

Ementa - SAD
Semana de 16 a 22 de fevereiro
Sábado

Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sopa de
nabos

Sopa de
couve-flor

Sopa de feijão Sopa de
verde
courgette

Creme de
abóbora

Sopa de
espinafres

Sopa de
couve-flor

Cação
grelhado
com puré de
batata e
grelos
salteados4

Arroz de
pato com
cenoura
Raspada1,6,7

Pescada à
espanhola
com salada de
alface e
cebola4

Arroz de
peixe com
cenoura e
salada de
tomate4

Frango
estufado com
batata e
couve
Bruxelas

Raia frita
com arroz
de feijão
vermelho e
repolho1,4

Fêvera
grelhada com
massa esparguete e
Brócolos1,3

Fruta assada
Fruta crua da Fruta crua da Fruta crua da Fruta crua da Fruta crua
época
época
época/
época
da época
Gelatina

Fruta crua
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
16 de fevereiro
17 de fevereiro
18 de fevereiro
19 de fevereiro
20 de fevereiro
21 de fevereiro
22 de fevereiro

Farmácias de serviço
Farmácia
Localização
Vitória
GuimarãesShopping
Hórus
Largo do Toural
Henrique Gomes
R. Dr. Carlos Saraiva
Pereira
Al. de São Dâmaso
Praça
R. Paio Galvão
Nobel
R. de Santo António
Barbosa
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

