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Já previsto no Orçamento Muni-
cipal para este ano, o ExcentriCi-
dades irá adquirir novos equipa-
mentos técnicos, conforme as 
necessidades. 
A vereadora da Cultura, Adelina 
Paula Pinto, quis deixar claro que 
“a Cultura continua a ser uma 
forte aposta de Guimarães”. 
“Esta cultura não passa apenas 
pelos espaços urbanos, mas sim 
por uma aposta pensada, estru-
turada para todo o território”, 
acrescentando que, ao longo do 
tempo, alguns pontos poderiam 
ter sido melhorados neste pro-
jeto, mas que foi o ExcentriCida-
des a levar cultura a muitos que 
não tinham acesso. 
Desde 2015, o ExcentriCidades 
contou com mais de 21 000 espe-
tadores, mais de 250 espetáculos 
(50% música, 35% cinema e 15% 
teatro), mais de 15 000 artista e 
mais de 50 parceiros. 

https://maisguimaraes.pt/excentricidades-tem-
novo-modelo-e-arranca-ja-em-marco/ 

meses pares, haverá espetáculos 
em Selho S. Jorge, Barco, Ponte, 
Briteiros Sta. Leocádia e Briteiros 
S. Salvador. Nos meses pares, vai 
haver ainda um local rotativo, de 
forma a explorar as freguesias às 
quais o ExcentriCidades ainda 
não chegou, e tentar perceber se 
o projeto cultural se adequa às 
mesmas. 
Para além da periodicidade, os 
locais onde decorrem os espetá-
culos poderão não ser os habitu-
ais. A programação cultural será 
implementada numa lógica de 
itinerância espacial dentro de 
cada freguesia, atendendo às ca-
raterísticas específicas de cada 
produto cultural profissional/
residência artística, como por 
exemplo realizar o ExcentriCida-
des em escolas ou centros de 
convívio. Outra das novidades 
serão as “sinergias territoriais”, 
em que freguesias do ExcentriCi-
dades que fazem fronteira, pode-
rão realizar espetáculos conjun-
tos. 

O projeto cultural ExcentriCida-
des, que decorre atualmente em 
nove vilas do concelho, tem ago-
ra um modelo reformula-
do. Depois de uma pausa ao lon-
go deste mês para refletir no no-
vo formato, o Município de Gui-
marães apresentou-o na manhã 
desta terça-feira, dia 19 de feve-
reiro, no Pequeno Auditório do 
Centro Cultural Vila Flor. 
Há algumas novidades no Excen-
triCidades como o conhecemos. 
Agora, o projeto estará dividido 
em duas linhas de programação 
distintas: residências artísticas e 
produtos culturais profissionais. 
Outra das apostas do ExcentriCi-
dades para o novo conceito é a 
comunicação, em que toda a in-
formação passará a ser divulgada 
nas páginas oficiais do Facebook 
e do Instagram. 
A partir de março, o programa 
passa a ser bimestral: nos meses 
ímpares haverá espetáculos em 
Caldelas, Ronfe, Moreira de Có-
negos, Brito e S. Torcato e nos 

Governo 
faça um 
estudo 
técnico e 
financeiro 
sobre o 
projeto proposto.  

https://www.guimaraesdigital.com/index.php/
informacao/politica/52979-pcp-quer-ligacao-

guimaraes-braga-por-ferrovia 

bordo em Lousado, concelho de 
Famalicão. É o triplo do tempo 
que demoraria se houvesse uma 
ligação direta. Por isso, o líder 
parlamentar do PCP, João Olivei-
ra, promete propor nos próximos 
dias na Assembleia da República 
um projeto de resolução na defe-
sa da referida ligação. 
Os comunistas pretendem que o  

O PCP reitera a necessidade de 
realizar a ligação ferroviária entre 
as cidades de Guimarães e Braga. 
Ideia reforçada ontem no âmbito 
das jornadas parlamentares do 
PCP realizadas em Braga. 
Os parlamentares comunistas 
lembram que a ligação entre as 
duas cidades por ferrovia demora 
hora e meia e obriga a um trans-
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PCP quer ligação Guimarães - Braga por ferrovia 



1ª Liga 
23ª jornada 
Dia 23, 15h30 
Tondela - Moreirense 
Dia 23, 20h30 
Vitória SC - Portimonense 
 
22ª jornada 
Vitória SC 2 - Portimonense 0 
Moreirense 2 - Tondela 
 
Golaço de Tozé ao Feirense foi o 
melhor do mês de janeiro 
Tozé foi o autor do melhor golo 
do mês de janeiro no campeona-
to. O fantástico pontapé, no 
triunfo sobre o Feirense, por 2-1, 
bateu toda a concorrência e va-
leu o prémio ao médio do V. Gui-
marães. 
Na eleição levada a cabo pelo 
Sindicato dos Jogadores Profis-
sionais de Futebol, o jogador for-

mado no FC Porto obteve 40,74% 
dos votos, superando Tomané 
(Tondela-Sporting), com 37,04%, 
e Galeno (Rio Ave-V. Setúbal), 
que recebeu 18,52%. 
Depois de Willian (Chaves), Naka-
jima (Portimonense), Bruno Fer-
nandes (Sporting), Davidson (V. 
Guimarães) e Jovane Cabral 
(Sporting), Tozé é o quinto ven-
cedor do prémio, que será entre-
gue no final da temporada. 

https://www.noticiasaominuto.com/
desporto/1201242/golaco-de-toze-ao-feirense-foi

-o-melhor-do-mes-de-janeiro 
 

Filipe Santos bate recorde do 
Mundo, Europeu e Nacional em 
natação adaptada 
Ao todo, são três recordes. O 
atleta Filipe Santos conquistou 
o recorde do Mundo, Europeu e 
Nacional da Classe SM21 – Sín-
drome de Down, na prova dos 25 
metros mariposa, no último fim-
de-semana. O Campeonato Naci-

onal de Inverno de Natação 
Adaptada decorreu nas piscinas 
municipais da Guarda. Na prova, 
participaram 132 nadadores, de 
um total de 22 clubes nacionais. 
Ao terminar a prova em 15,59 
segundos, o nadador algarvio de 
30 anos bateu o anterior recorde 
do sul-africano Pietie Bell, que 
terminara a prova em 15,75 se-
gundos a 30 de novembro de 
2008. 
O algarvio já era recordista mun-
dial dos 25 livres, com 14,15 se-
gundos. Segundo o treinador do 
atleta, Paulo Sousa, citado pela 
Federação Portuguesa de Nata-
ção, mariposa é o estilo que Fili-
pe Santos “gosta mais de nadar”, 
sendo que o grande objetivo des-
ta época para o atleta é o campe-
onato da Europa, que acontece 
em setembro na Sardenha. 

https://observador.pt/2019/02/18/filipe-santos-
bate-recorde-do-mundo-europeu-e-nacional-em-

natacao-adaptada/ 

ECONOMIA 

Afinal, comerciantes têm ou não de aceitar que pague o café com cartão? 

Não, os comerciantes não são 
obrigados a aceitar o cartão 
de multibanco como forma de 
pagamento, porque "apenas as 
notas e moedas de euro têm de 
ser obrigatoriamente aceites", 
esclareceu o Banco de Portu-
gal (BdP), esta segunda-feira. E 
mesmo aqui há limitações. 
De acordo com o supervisor da 
banca, "os comerciantes podem 
recusar-se a receber, num único 
pagamento, mais de 50 moedas". 
Quer isto dizer que se for pagar 
um café, que custa 70 cêntimos, 
em moedas de um cêntimo, o co-
merciante pode rejeitar o seu mé-
todo de pagamento. O mesmo se 
aplica se tencionar pagar o mes-
mo café com cartão de multiban-
co.  

Neste caso, existem apenas três 
exceções que podem aceitar mais 
de 50 moedas como forma de 
pagamento: o Banco de Portugal, 
o Estado e as instituições bancá-
rias.  
Mas as limitações não se ficam 
por aqui. Se quiser pa-
gar montantes mais elevados - 
iguais ou superiores a 3.000 eu-
ros - "não poderá mesmo fazê-lo 
em notas ou moedas", esclarece 
o supervisor, citando a lei portu-
guesa. O cenário muda se se tra-
tar de um turista estrangeiro, que 
"pode fazer pagamentos em di-
nheiro em território nacional des-
de que o valor em causa seja in-
ferior a 10.000 euros".  
E as notas, têm limitações? 

Não. Neste caso, diz o BdP, não 
há limitações. "O comercian-
te tem o dever de aceitar qual-
quer tipo de nota de euro, não 
podendo recusá-la com base nu-
ma suspeita de falsificação infun-
dada", refere.  
Quer isto dizer que os comer-
ciantes não podem ter cartazes 
com a frase "não se aceitam pa-
gamentos com notas de 100 eu-
ros ou superiores". O mesmo se 
verifica se, por acaso, lhe pedi-
rem a sua identificação antes de 
efetuar o pagamento em numerá-
rio. Se for confrontado com uma 
destas situações deve contactar o 
BdP. 

https://www.noticiasaominuto.com/
economia/1200970/afinal-comerciantes-tem-ou-

nao-de-aceitar-que-pague-o-cafe-com-cartao 

DESPORTO 



tável, vive-se com 
"níveis mais altos de stress e an-
siedade" e complicações de saú-
de mais pequenas são ampliadas. 
"Crianças pequenas que vivem 
em casas frias e húmidas têm 
mais do dobro da probabilidade 
de sofrer de problemas respirató-
rios e mais 40% de hipótese de 
sofrer de asma", refere a Coliga-
ção no estudo. 
A falta de conforto térmico "está 
relacionada com 40% das mortes 
em excesso que acontecem du-
rante o inverno", mais recorren-
tes em países com menos condi-
ções de habitação. 
O problema verifica-se também 
em relação ao verão porque "à 
medida que se espera que tem-
peraturas mais altas sejam mais 
frequentes, a escala da popula-
ção da União Europeia afetada 
pela pobreza energética no verão 
deverá aumentar dramaticamen-
te". 

https://www.noticiasaominuto.com/
economia/1202234/portugal-esta-entre-os-piores

-paises-da-europa-na-pobreza-energetica 

Usando dados do Eurostat, a re-
de de organizações ambientalis-
tas Coligação para o Direito à 
Energia, a que pertence a portu-
guesa ZERO, concluiu que há 41 
milhões de lares nos 28 países 
que compõem a União Europeia 
que não conseguem ser aqueci-
dos no inverno e 91 milhões que 
não conseguem ser refrescados 
no verão. 
Em comunicado, a ZERO aponta o 
dedo à "inação dos decisores po-
líticos", reclamando "um progra-
ma europeu para melhoria do 
isolamento térmico e eficiência 
energética dos edifícios" que faça 
baixar as faturas da energia. 
Portugal, classificado com nível 
"muito alto" apresenta-se como 
"um dos piores países europeus 
no que respeita à pobreza ener-
gética" por causa de "baixos ren-
dimentos, edifícios ineficientes 
sem isolamento e com janelas 
simples", equipamentos pouco 
eficientes, como "lareiras e aque-
cedores individuais", assinala a  

ZERO. 
Os "custos elevados" levam a que 
se gaste pouca energia para 
aquecer e arrefecer as casas, re-
fere a associação, que pede ao 
Governo que aposte em "apoios 
simplificados para salvaguardar 
as pessoas em condições socioe-
conómicas mais vulneráveis". 
Abaixo de Portugal na lista do 
Direito à Energia estão a Eslové-
nia, a Hungria e a Bulgária. Do 
outro lado do espetro, Suécia, 
Finlândia, Dinamarca e Áustria 
são os países com menos pobre-
za energética. 
Na apreciação global, há 17 paí-
ses com "níveis significativos de 
pobreza energética" e na Europa 
a fatura da energia aumentou 
33% entre 2000 e 2014, refere a 
ZERO citando números da Comis-
são Europeia, com os agregados 
familiares a pagarem um ordena-
do inteiro só para energia em 
alguns países da União Europeia. 
Em casas onde não se consegue 
impor uma temperatura confor 

AMBIENTE 

Portugal está entre os piores países da Europa na pobreza energética 

AGRICULTURA 
Portugal com 7.ª superfície de pomares da UE em 2017 e 3.ª de pereiras 

De acordo com dados do gabine-
te estatístico da UE, há 1,3 mi-
lhões de hectares de árvores de 
fruto, estando dois terços desta 
superfície concentrados em Espa-
nha (422.800 hectares, 33% do 
total), na Itália (279.300, 22% do 
total) e na Polónia (167.300 hec-
tares, 13% do total). 
Portugal surge em sétimo lugar 
na tabela, com 38.332 hectares 
de pomares. 
De acordo com os dados divulga-
dos, Portugal é o terceiro país 
com maior superfície de pereiras 
(10.306 hectares), depois de Itá-

lia (28.623) e Espanha (18.108), e 
o quarto de citrinos (12.202 hec-
tares). 
No que respeita a citrinos, Portu-
gal tem a quarta maior superfície 
de laranjeiras (12.202 hectares) e 
de árvores de pequenos citrinos 
como clementinas (10.306 hecta-
res), com a Espanha no primeiro 
lugar no que respeita, quer a la-
ranjas (78.915 hectares) quer a 
pequenos citrinos (99.989 hecta-
res). 
Face a 2012, a superfície de árvo- 
res de fruto aumentou ligeira-
mente na média da UE (0,4%), 

com Portugal a registar a maior 
subida percentual (7%, 2.500 
hectares) depois da Polónia 
(11%, 16.300 hectares), e seguido 
da Grécia e da Roménia (6% cada 
e de 5.300 e 3.400 hectares, res-
petivamente). 
A República Checa (-29%, 4.100 
hectares), a Croácia (-24%, 1.900 
hectares), a Espanha e a Itália (-
2% e 9.800 hectares e 6.300 hec-
tares, respetivamente) tiveram as 
maiores diminuições na superfí-
cie de pomares. 

https://www.noticiasaominuto.com/
economia/1203153/portugal-com-7-superficie-de

-pomares-da-ue-em-2017-e-3-de-pereiras 



Travessa de Vila Verde - S. Sebastião 

Tel: 253 511 400 

Correio eletrónico: virginia.macedo@fraterna.org 
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C EN T R O  C O M U N I T Á R I O  D E  S O L I D A R I E D A D E E  I N T E G R A Ç Ã O  
S O C I A L  

Sábado  Domingo  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta  

 
Sopa de  
grelos  
 
Vitela assada 
com batata 
assada e  
feijão-verde  
 
Fruta crua 
da época  
 

 
Sopa de  
nabos  
 
Solha  
grelhada 
com arroz 
de cenoura 
e salada de 
tomate4  
 
Fruta assada  
 

 
Creme de  
ervilhas  
 
Estufado de 
vitela com 
massa  
cotovelos e 
penca1,3 
 
Fruta crua da 
época  
 

 
Sopa da  
Horta  
 
Pescada  
cozida com 
todos 3,4 
 
Fruta crua da 
época  
 

 
Canja1,3 
 
Arroz de 
frango com 
ervilhas e 
salada de  
tomate  
 
Fruta crua da 
época  
 

 
Sopa de  
grelos  
 
Empadão de 
bacalhau 
com salada 
de alface 
1,3,4,6,7,8,9,12 
 
Fruta crua da 
época  
 

 
Sopa de  
repolho  
 
Coelho  
estufado 
com  
cenoura, 
arroz branco 
e couve  
roxa  
 
Fruta crua 
da época  
 

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 28 de fevereiro a 01 de março 

Farmácias de serviço 

Data Farmácia Localização 

23 de fevereiro Avenida Av. D. João IV 

24 de fevereiro Paula Martins R. Teixeira de Pascoais 

25 de fevereiro Lobo Av. De Londres 

26 de fevereiro Vitória GuimarãesShopping 

27 de fevereiro Hórus Largo do Toural 

28 de fevereiro Henrique Gomes R. Dr. Carlos Saraiva 

01 de março Pereira Al. de São Dâmaso 

Contatos Úteis 

SOS 112 

BVG 253 515 444 

Hospital 253 540 330 

CMG 253 421 200 

PSP 253 540 660 

PM 253 421 222 


