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LOCAL
Recolha de lixo não será feita no Dia do Trabalhador
No dia 1 de maio, feriado Dia do
Trabalhador, os serviços municipais não farão recolha de lixo tal
como é normal, considerando
assim este feriado. A recolha normal é retomada a partir das
23horas do referido 1 de maio,
sexta-feira.
Nesse sentido, a Câmara Munici-

pal de Guimarães apela ao apoio
e compreensão da população,
para que colabore, não colocando resíduos na via pública, nomeadamente sacos ou baldes de
lixo, contribuindo assim para
manter a higiene pública.
Do mesmo modo, o Departamento de Serviços Urbanos e Ambi-

ente do município, responsável
pela recolha de lixo, apela também à sensibilidade das pessoas,
de forma a reduzir o volume das
embalagens e a acondicionar o
lixo doméstico, evitando a sua
colocação na via pública.
https://reflexodigital.com/recolha-do-lixo-naosera-feira-no-dia-do-trabalhador/

Local
Domingos Bragança diz que “não podemos baixar a guarda”
Guimarães prepara regresso à
“nova” normalidade, mas sem
baixar a guarda de proteção. Em
comunicado, a autarquia escreve
que o presidente da Câmara Municipal, Domingos Bragança, apela aos munícipes para o cumprimento das normas em vigor.
O país está em estado de emergência até dia 02 e o cumprimento das normas estipuladas, associadas ainda à ativação no dia 28
de março do Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil de
Guimarães, é fundamental para
evitar a propagação da pandemia
da Covid-19. Essa foi uma das
conclusões na reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil,
realizada esta quinta-feira, no

sentido de preparar o regresso à
“nova normalidade”, pode ler-se
no mesmo comunicado. De acordo com o mesmo documento, o
presidente da Câmara Municipal,
Domingos Bragança, recordou
que foram assumidas medidas
necessárias no sentido de proteger a população e apela ao cumprimento das mesmas. “É importante que os nossos munícipes
respeitem todas as recomendações, com rigor, no sentido de
ultrapassarmos este período incomum. Estamos a fazer um trabalho de máxima cooperação
com as entidades e instituições
envolvidas na Comissão Municipal da Proteção Civil, no sentido
de manter uma atitude de alerta

máximo para o cumprimento das
restrições impostas”, salientou
ainda Domingos Bragança. “A
responsabilidade é de todos e de
cada um, para combater esta
pandemia e não podemos baixar
a guarda”, ressalvou o autarca de
Guimarães. Domingos Bragança
destacou ainda a máxima responsabilidade para o previsível regresso à “nova normalidade”,
mas não pode baixar-se a guarda
da proteção de todos. “Temos de
ter o nosso Plano de regresso à
nova normalidade após o estado
de emergência para ganharmos o
futuro de um modo sustentável”,
afirmou.

brado no 1º domingo de maio,
em homenagem à Virgem Maria,
mãe de Cristo, que se celebra
durante o mês de maio.
A data é uma homenagem a todas as mães e serve para reforçar

e demonstrar o amor
dos
filhos
pelas suas
mães.

https://maisguimaraes.pt/wp-content/
uploads/2020/04/MG239.pdf

EFEMERIDE
O Dia da Mãe é uma data comemorativa que se celebra no primeiro domingo do mês de maio.
Em Portugal, o Dia da Mãe chegou a ser celebrado a 8 de dezembro, mas passou a ser cele-

https://www.calendarr.com/portugal/dia-damae/

NACIONAL
Lojas até 200 metros quadrados, cabeleireiros, livrarias e stands de automóveis
reabrem segunda-feira
O primeiro-ministro anuncia
hoje o plano do Governo para
o levantamento gradual das
restrições à atividade social e
económica até 01 de junho,
com as primeiras medidas a
entrarem em vigor já na segunda-feira.
António Costa deverá comunicar este conjunto de medidas,
assim como a substituição do
atual estado de emergência
pela declaração de calamidade
pública, no final da reunião do
Conselho de Ministros.
Antes desta reunião do Conselho de Ministros, e com o objetivo de preparar o novo quadro jurídico após o fim do estado de emergência, que cessa
a sua vigência no sábado, o
líder do executivo reuniu-se na
quarta-feira por videoconferência com os parceiros sociais, recebeu depois em São
Bento os partidos com repre-

sentação parlamentar e jantou
com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
no Palácio de Belém.
Na semana passada, o primeiro-ministro adiantou que o
plano de “desconfinamento”
será adotado em três fases, a
primeira já a partir de segunda
-feira, em que poderão reabrir
pequenos estabelecimentos
comerciais de bairro.
Antes da segunda e terceira
fases, respetivamente em 18
de maio e 01 de junho, o primeiro-ministro disse que será
sempre feita uma avaliação
sobre o impacto que tiveram
as medidas de abertura da atividade em termos de contágios.
Com a retoma progressiva da
atividade económica, o Governo antecipa algum aumento
dos contágios. Neste ponto,
porém, António Costa já fez

saber que o executivo “não
hesitará em dar passos atrás”
na estratégia de desconfinamento caso o país registe um
aumento em termos de infetados que seja ameaçador para a
capacidade de resposta do
Serviço Nacional de Saúde.
Nos últimos dias, o primeiroministro tem também insistido
que a progressiva abertura da
atividade económica e social
terá de continuar a ser acompanhada pelo cumprimento do
distanciamento social e por
normas de higienização.
Para esse efeito, o Governo
tem prometido que o material
de proteção individual, como
máscaras ou luvas, não vai faltar no circuito comercial já no
mês de maio.
https://ominho.pt/costa-anuncia-hoje-plano-parao-levantamento-gradual-de-restricoes-ate-01-dejunho/

SOCIEDADE
Testes à Covid-19 e oferta de serviços de telecomunicações? Esteja atento
Se lhe baterem à porta para
fazer um rastreio ao novo coronavírus (Covid-19) ou oferecer serviços de telecomunicações, desconfie e contacte as
autoridades, alerta a GNR mais
uma vez.
O principal alvo deste tipo de
burla é a população idoso que
vive em zonas isoladas. O objetivo é furtar ou roubar as poupanças de uma vida.
A GNR lembra que os métodos

utilizados passam por, de forma credível, bater à porta das
vítimas fazendo crer que, no
âmbito da situação vivida no
nosso país, são profissionais
de saúde e que pretendem
rastrear os idosos quanto à
Covid-19.
De recordar que em meados
do mês passado, por exemplo,
foi detido um homem que se
fazia passar por médico, propondo a realização de diagnós-

ticos ao novo coronavírus, em
Vieira do Minho.
Noutros casos, os burlões dão
conta de oferta de serviços de
telecomunicações.
Em ambos os casos, "os idosos
acabam por ser vítimas de furto". Por isso, lembre-se: "Nem
os profissionais de saúde, nem
os funcionários das operadoras de telecomunicações se
dirigem a casa dos cidadãos".
https://www.noticiasaominuto.com/
pais/1468820/testes-a-covid-19-e-oferta-deservicos-de-telecomunicacoes-esteja-atento

DESPORTO
Não há garantias. Sem vacina, “será difícil” haver Jogos Olímpicos em 2021
O presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos do Japão
afirmou que o evento será cancelado se a pandemia não estiver
sob controlo e propôs que a cerimónia de encerramento seja eliminada para reduzir despesas.
Em entrevista ao jornal desportivo japonês “Nikkan Sports”,
Yoshiro Mori afirmou que se a
pandemia ainda estiver em andamento “os Jogos terão de ser
cancelados”.
Não há outro adiamento para
além de 2021 e, se não forem
realizados naquele ano, não haverá outra solução senão cancelar os Jogos, explicou.
“Não estou a dizer que o Japão
deva ou não acolher os Jogos,
mas isso será difícil de fazer, a

PASSATEMPO
Descubra as 9 diferenças

não ser que se encontre uma vacina eficaz até lá. Caso contrário,
será difícil realizar os Jogos Olímpicos no Japão”, disse Yokokura,
citado pelo Tribuna Expresso.
O presidente do comité organizador de Tóquio 2020 propôs que a
cerimónia de encerramento dos
Jogos Olímpicos e a cerimónia de
abertura dos Jogos Paraolímpicos
sejam eliminadas para reduzir
despesas.
A proposta de Mori é realizar
uma cerimónia de abertura geral
no início dos JO, programada para começar em 23 de julho de
2021, e outra cerimónia de encerramento, também geral, no
final das Paraolimpíadas, que terminará em 5 de setembro.

O organizador veterano admitiu
que não é uma mudança fácil,
pois ainda não sabem se os comités olímpicos e paralímpicos
internacionais estão de acordo
ou o que fariam com os bilhetes
já vendidos das cerimónias que
seriam eliminadas.
“Espero que todos os envolvidos percebam que adiamento
para 2021 é o primeiro na história das Olimpíadas”, lembrou
Mori, que afirmou não saber
qual será o custo económico
adicional causado por esse adiamento.
O Japão já terá gasto 12 mil milhões de euros na preparação
do evento.
https://zap.aeiou.pt/sera-dificil-haver-jogosolimpicos-2021-sem-vacina-321539

Ementa - SAD
Semana de 2 a 8 de maio
Sábado
Creme de
espinafres
Salmão
assado com
arroz de
Legumes
1 porção de
fruta da
época

Domingo

Segunda

Sopa de
Sopa de
couve penca grelos

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sopa de
Creme de
repolho e
abóbora
feijão branco
Vitela
Tentáculos
estufada
de pota com com massa
batata à
espiral, cemurro e
noura e
feijãocouve roxa1,3
14
verde

Sopa de
Sopa glória
feijão-verde
Fêveras
Rancho com Perú
Arroz de
grelhadas
cenoura e
estufado
peixe com
com batata
couve
com feijão
ervilhas e
cozida e
preto, arroz
salada de
brócolos
1 porção de branco e
alface e
fruta da
salada de
cebola4
Fruta crua da
época
tomate
época
Fruta crua da Fruta crua
Fruta crua da Fruta crua da época
da época/
época
época
Mousse de
chocolate
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:
1
Cereais que contém glúten, 2 Crustáceos, 3 Ovos, 4 Peixes, 5 Amendoins, 6 Soja, 7 Leite, 8 Frutos de
casca rija, 9 Aipo, 10 Mostarda, 11Sementes de Sésamo, 12Dioxido de enxofre e sulfitos, 13Tremoços,
14
Moluscos.

Data
02 de maio
03 de maio
04 de maio
05 de maio
06 de maio
07 de maio
08 de maio

Farmácias de serviço
Farmácia
Localização
Hórus
Lg. Do Toural
Parque
R. Dr. Carlos Saraiva
Pereira
Al. De S. Dâmaso
Praça
R. Paio Galvão
Nobel
R. St. António
Barbosa
Lg. Do Toural
Avenida
Av. D. João IV

Contatos Úteis
SOS
112
SNS
808 24 24 24
BVG
253 515 444
Hospital
253 540 230
CMG
253 421 200
PSP
253 540 660
PM

253 421 222
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